
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
อ าเภอด าเนินสะดวก   จังหวัดราชบุรี 

 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘   
ให้สถานศึกษามีการรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้น  โรงเรียนสายธรรมจันทร์  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา 
และคณะครู  ตลอดจนได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียน  
ได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้   ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นใน 
รอบปีการศึกษา  การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  คณะกรรมการ 
สถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

 
(นายชัยวัฒน์   หงส์ศุภางค์พันธุ์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทั้ง  3  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ให้ได้รับทราบและ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกต่อไป 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูล
จากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี   

ผลการด าเนินงานของโรงเรียนสายธรรมจันทร์   ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   
ได้ผลสรุปการประเมินทั้ง  3  มาตรฐาน  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ได้แก่  มาตรฐานที่  1  
คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้การประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยรวม   
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

สิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น  ได้แก่  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  2)  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  3)  พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างนวัตกรรมและการท าวิจัยในชั้นเรียน   

แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  1)  โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายในเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ชัดเจน  2)  สร้างความตระหนักให้ครูเกิดความเข้าใจและน าไปปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมาย  
3)  ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้ทันที  4)  ส่งเสริมให้ครู
ท าวิจัยในชั้นเรียน  5)  จัดอบรมครู เรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู  การพัฒนานวัตกรรม  สื่อการสอน   
และเทคนิคการสอนแบบใหม่ในการจัดการเรียนรู้  การท าวิจัยในชั้นเรียน  6)  ก าหนดให้ครู  ใช้ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  มาร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาชั้นเรียน  

โรงเรียนสายธรรมจันทร์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ที่ ได้จัดท าขึ้น เ พ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ  ที่ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาต่อไป  

 
 



ค าน า 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑”       
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนสายธรรมจันทร์  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ส่งหน่วยงาน
ต้นสังกัดและเผยแพร่แก่สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน  
ครูและบุคลากร นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  ผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์  ขอขอบคุณคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า   
เอกสารฉบับนี้จะเป็น ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อไป  
 
 
 

              
(นายจรัญ   สุขเสรี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
 



สารบัญ  
 
เรื่อง  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  ก 
บทสรุปผู้บริหาร ข 
ค าน า ง 
สารบัญ จ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป ๑ 
1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร ๒ 
1.3 ข้อมูลนักเรียน ๒ 
1.4 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๓ 
1.5 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ๓ 
1.6 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกรอบสาม ๔ 
1.7 ข้อเสนอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 5 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 10 
     มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 10 
     มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 17 
     มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 19 
ส่วนที่ ๓  สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 26 

จุดเด่น 26 
จุดที่ควรพัฒนา 26 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 29 
ความต้องการการช่วยเหลือ      29 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 30 
 ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 31 
 ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 33 
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะตรวจสอบคุณภาพ 34 
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษาประจ าปี  ๒๕๖๑ 36 
 
  



 

 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์  |  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุร ี
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๑   

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน สายธรรมจันทร์ ที่อยู่ ๗๙ ม. ๕ ต. ท่านัด อ. ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  
โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๔๑๐๐๔  โทรสาร ๐๓๒-๒๔๑๔๘๐ 
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร     ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๔ ๗๙ - ๑๓ ๑ 

 
 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 
 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๔ - 
๒. ภาษาไทย ๑๐ ๑๗ 
๓. คณิตศาสตร์ ๑๒ ๒๐ 
๔. วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) ๔ ๒๐ 
๕. เคมี ๓ ๒๐ 
๖. ชีววิทยา  ๓ ๒๐ 

๕๙ คน
๖๑ %

๓๘ คน
๓๙ %

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาตรี ปริญญาโท



 

 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์  |  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุร ี
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

2 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๑   

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
๗. ฟิสิกส์ ๓ ๒๐ 
๘. ภาษาอังกฤษ ๑๑ ๑๘ 
๙. ภาษาจีน ๔ ๑๙ 
๑๐. สังคมศึกษา ๑๓ ๑๙ 
๑๑. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๑๘ 
๑๒. ศิลปศึกษา ๕ ๑๘ 
๑๓. คอมพิวเตอร์ ๗ ๑๗ 
๑๔. เกษตรกรรม ๒ ๑๘ 
๑๕. คหกรรม ๒ ๒๐ 
๑๖. อุตสาหกรรมศิลป์ ๒ ๑๘ 
๑๗. จิตวิทยา / แนะแนว ๒ ๑๘ 
๑๘. บรรณารักษ ์ ๑ ๑๘ 
๑๙. การเงิน / บัญชี ๒ ๑๕ 

รวม ๙๖ - 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 

จ านวนห้อง ๙ ๙ ๙ ๘ ๖ ๘ ๔๙ 

เพศ 
ชาย ๑๗๐ ๑๕๓ ๑๒๙ ๑๐๐ ๖๘ ๗๔ ๖๙๔ 
หญิง ๑๗๐ ๑๕๐ ๑๗๓ ๑๔๒ ๑๑๓ ๑๒๑ ๘๖๙ 

รวม ๓๔๐ ๓๐๓ ๓๐๒ ๒๔๒ ๑๘๑ ๑๙๕ ๑,๕๖๓ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๘:๑ ๓๔:๑ ๓๔:๑ ๓๐:๑ ๓๐:๑ ๒๔:๑ - 
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๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

 
 
๑.๕ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

 
 
๑.๖  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

๑.๖.๑  ผลงานดีเด่น 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษา
ปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี ๒๕๖๑  

กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บริหาร นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง   
ได้รับโล่ห์รางวัลบุคลากรดีเด่น 

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 

คร ู นายธีรกฤต   สร้างการนอก 
ได้รับโล่ห์ปประกาศเกียรติคุณ 
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ประเภทครูผู้สอน  

กระทรวงศึกษาธิการ  

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด.ญ.ชุติมา  จันทร์เกิด 
- ด.ญ.วชิิดา  ธีรทองดี 
- ด.ญ.วนิดา  จันทะหงษ์ 
รางวัลระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 11  
กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
- นางสาวพิทยารัตน์   ทาท านุก 
รางวัลระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 11  
กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพไทย
ประเพณี ระดับชั้น ม.4 - ม.6   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์  |  อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุร ี
สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

5 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๑   

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน (ต่อ) ในงานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ  
ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
๑.๖.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 
๑. ชมรมไข่เค็มแฮปปี้เดย์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวด 

OTOP Junior  Contest  ประจ าปี 
๒๕๖๑ประเภทอาหาร  จากกรมพัฒนา
ชุมชน   กระทรวงมหาดไทย 

 
๑.๗  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา (รอบสาม) 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ดีมาก 

๑.๑ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๕.๐๐ ๔.๘๑ ดีมาก 

๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๘๖ ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๐๑ ดีมาก 

๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๔.๐๐ ๓.๔๗ ดีมาก 
๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔.๐๐ ๓.๘๒ ดีมาก 
๒.๓ ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ๒.๐๐ ๑.๗๒ ดีมาก 

๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๑๖ ดี 
๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.๐๐ ๔.๐๓ ดีมาก 
๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน

และนอกสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๔.๑๓ ดีมาก 

๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๙๕ ดี 
๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด ๕.๐๐ ๔.๕๑ ดีมาก 
๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ๕.๐๐ ๔.๔๔ ดีมาก 

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๗.๘๔ ต้อง
ปรับปรุง 

๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๙๘ ต้อง
ปรับปรุง 

๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๖๒ ต้อง
ปรับปรุง 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๗๘ 
 

ต้อง
ปรับปรุง 

๕.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๐๓ พอใช้ 

๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ในระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๑๓ พอใช้ 

๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ  ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๑๑ พอใช้ 

๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในระดับชั้น  
ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๗๕ ดี 

๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ในระดับชั้น ม.๓  
และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๔๔ 
 

ต้อง
ปรับปรุง 

๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

๖.๑ ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดีมาก 
๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗.๑ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ดีมาก 

๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑.๐๐ ๑.๐๐ ดีมาก 
๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ๒.๐๐ ๒.๐๐ ดีมาก 

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๘.๑ เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ผลการประเมิน 
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

๘.๒ เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของ 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
๑๑. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๑.๖๓ ดี 
 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป      ( / ) ใช่    (   ) ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้     ( / ) ใช่    (   ) ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่ดีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ( / ) ใช่    (   ) ไม่ใช่ 
 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 ( / )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
หมายเหตุ : เนื่องจากได้จัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการประเมิน
ระดับชาติปี ๒๕๕๔  มีคะแนนรวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ ๙.๘๑  ผ่านเกณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๑. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

จากการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบที่สามได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 
จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์  รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ช่วยท างานบ้าน   
เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  มีระเบียบวินัย  มีความสุภาพเรียบร้อย  ซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักดูแลสถานที่
และสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมเป็นประจ า 

๒. ครูมีวุฒิ  ความสามารถ  ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน   
ได้รับการพัฒนาและเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  มีการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคน  มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสานกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง  มีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีความต่อเนื่องยั่งยืนทั้ง ๔ ด้าน  คือ  
ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  และด้านบริหารทั่วไป  ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง  
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีความพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการร่วมกับสถานศึกษา  
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อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  มีความปลอดภัย
และสวยงาม 

๔. สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงค์  
ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษาตลอดจนมีผลการด าเนินงานโครงการฝึกทักษะในการท างานและเสริมสร้างเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตซึ่งเป็นโครงการพิเศษหรือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

๕. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  อย่างเป็นระบบ  ครบวงจร  มีการประเมินตนเอง 
เป็นประจ า  มีผลพัฒนาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และมีรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงาน  
ต้นสังกัดและสาธารณะชนเป็นประจ าทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  โดยมีกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  อยู่ในระดับพอใช้   นอกจากนี้ผู้เรียนบางส่วนขาด  
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ขาดทักษะคิดเป็นท าเป็น 

๒. การบริหารจัดการด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดท าแผน  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นยังไม่เป็นระบบ  ผลการส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย 
ในการยกระดับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓. สถานศึกษาน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
เป็นรายบุคคลไม่ต่อเนื่อง  ครูจัดการเรียนรู้ยังไม่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  นอกจากนี้ 
การน าผลการจัดการเรียนการสอน   การน าผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยังไม่เป็นระบบ 

๔. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงให้เป็นงานประจ า 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้

ภาษาต่างประเทศ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  ให้สูงขึ้น  โดยน าผลการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยข้อจ ากัด  ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ด าเนินการคัดแยกกลุ่มผู้เรียนตามาระดับการเรียนรู้   จัดกิจกรรม
เสริมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุปย่อเนื้อหาสาระ  เขียนเป็นผังความคิด  ฝึกทักษะ  
การท าแบบทดสอบอย่างต่อเนื่อง  สร้างทักษะและความคุ้นเคยในการท าข้อสอบ  O–NET  แลกเปลี่ยน
การเรียนรู้กับเพ่ือนและสอบถามครูในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ  ตลอดจนเข้าร่วมการเรียนซ่อมเสริมแนะน า
ความรู้กลับมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ควรฝึกประเมินความก้าวหน้าของตนเอง  
ตามสภาพจริง  เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

๒) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน  
ได้สร้างนิสัยความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และพัฒนาทักษะคิดเป็น ท าเป็น โดยจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ไปศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   
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จนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้  เช่น  การท าโครงงาน  โครงงานส ารวจ  โครงงานทดลอง  และโครงงาน
ประดิษฐ์  เป็นต้น 

๓) สถานศึกษาควรรณรงค์สร้างสรรค์จิตส านึกให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบ 
O–NET  ครูควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้สอดคล้องกับแนวทางของข้อสอบ O–NET   
ควรจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการให้เข้มงวด  โดยเฉพาะครูที่ปรึกษาจะต้องเข้มแข็ง
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิชาการเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์  

ทางวิชาการของผู้เรียนโดยทบทวนผลการทดสอบระดับชาติ O–NET   ศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้ เรียน  น าผลการศึกษามาวางแผนและด าเนินการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา   
เพ่ือยกระดับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาให้สูงขึ้น 
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ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ มีการวางแผนจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่
สอนครบทุกชั้นเรียน มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีโครงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  และโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการคิด  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน สามารถท างานเป็นทีม  
การจัดการเรียนการสอน IS (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) จัดกิจกรรมละครสั้น การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
Active learning  และจัดโครงการส่ง เสริมทักษะความช านาญในการใช้  ICT  เ พ่ือให้ผู้ เรียน 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษา   
ไทยแลนด์ ๔.๐  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ  
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน ใฝ่เรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมทักษะในการท างาน  และเสริมสร้างเจคติที่ดีต่อ 
อาชีพอิสระ  

โรงเรียนจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  โครงการรักษ์ความเป็นไทย   
และโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น  และร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  จัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับโครงการ
ส่งเสริมสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิต  และโครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและ
กีฬา  ที่ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รักการออกก าลังกาย  รู้เท่าทันสิ่งเสพติด มีการสนับสนุน
กิจกรรมความสามารถทางศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีด้านความปลอดภัย  
ความสะอาดของฝันและเหงือก ให้บริการการตรวจสายตา  จากหน่วยงานภายนอก  

 
๒. ผลการด าเนินงาน 

คุณภาพของผู้ เรียน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  โดยในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน  มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและ  
การคิดค านวณ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ความสามารถในการสร้าง
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นวัตกรรม  อยู่ในระดับดีเลิศ  ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีระดับ
คุณภาพ ปานกลาง  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (นักเรียนที่มีผลการเรียนเกรด ๓ 
ขึ้นไป) สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ  ๑.๗๘  ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และศิลปะ  

ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน  
ความแตกต่างและหลากหลาย  และสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม   
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  การเขียน     
การสื่อสาร และการคิดค านวณ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-๖      
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  94.11 (ระดับยอดเยี่ยม) 
 

 
 

ความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-๖  อยู่ในระดับดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ  94.01  (ระดับยอดเยี่ยม) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-๖  อยู่ในระดับดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ  81.13 (ระดับดีเลิศ) 
 

 
 

มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-๖  อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  95.02 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-๖ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (เกรด ๓ ขึ้นไป)   
คิดเป็นร้อยละ  52.01 (ระดับปานกลาง) ผลการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 
๑.๗๘ 
 

 
 

มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-๖   
อยู่ในระดับดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 97.39  (ระดับยอดเยี่ยม) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีงามตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-๖  อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  98.34  
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 

 
  

ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-๖   
อยู่ระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 100 (ระดับยอดเยี่ยม) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  และหลากหลาย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-๖  อยู่ระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  99.14 
(ระดับยอดเยี่ยม).  
 

 
 

สุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 

สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-๖  อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  9๕.4๔ (ระดับยอดเยี่ยม) 
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๓. จุดเด่น 
ผู้เรียนสามารถอ่าน  เขียน  สื่อสารและคิดค านวณ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะและ 
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย    ผู้เรียน 
มีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสังคม  และจิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนด
ปรากฏชัดเจน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม   
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออก 
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี   
มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  รักษาอารมณ์และสุขภพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

 
๔. จุดควรพัฒนา 

๔.๑  สถานศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยก าหนดให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ร้อยละ ๕   จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงจัง การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระฯ  ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป   จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้า
และการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล การนิเทศ ก ากับ ติดตามแบบ Coaching 

๔.๒  ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ต้องสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับตัวนักเรียน 
โดยการปลูกจิตส านึกและค่านิยมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมมากขึ้นในการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นเข้ามาในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวัฒนธรรมประเพณี  
ที่สืบสานต่อเนื่อง การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับชุมชนที่ใกล้เคียงกันเพ่ิมมากขึ้น เช่น 
การส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานองุ่นหวานและของดีด าเนินสะดวก การจัดพานกระทงเข้าร่วม
แข่งขันในวันลอยกระทงร่วมกับชุมชนจรเป็นที่ยอมรับในชุมชน 

 
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

๕.๑ สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจนและสร้าง  
ความตระหนักให้ครูเกิดความเข้าใจและน าไปปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมาย  

๕.๒ ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และหาวิธีแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

๕.๓ มีการนิเทศการเรียนการสอนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น  

๕.๔ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๕.๕ สร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดให้กับผู้เรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม เทคนิคการสอน
หรือวิธีสอนที่หลากหลาย 

๕.๖ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเป็นเลิศตามความถนัดของผู้เรียน เช่น  
การเข้าค่ายวิชาการการ  การแข่งขันทักษะวิชาการ  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ฯลฯ  
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๕.๗ ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเด็กเก่งและพัฒนาเด็กอ่อน 
๕.๘ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เด็กเก่งมีโอกาสช่วยเหลือ  

เด็กอ่อน 
๕.๙ ครูควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทันทีหลังจากการจัดการเรียนรู้ 

และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบข้อดี   หรือข้อควรปรับปรุงของตนเอง  เพ่ือพัฒนา 
ผลการเรียนรู้ของตนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

๕.๑๐ ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์  มีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ  โดยการจัดโครงสร้างการบริหาร  ๔ กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  และกลุ่มบริหารทั่วไป  ก าหนดผู้รับผิดชอบตามโครงสร้าง 
การบริหารโดยแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานต่าง ๆ  ตามความรู้  ความสามารถ  และ 
ความถนัด  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่าง 
เต็มศักยภาพ  จัดท าเอกสารพรรณนาขอบข่ายงานเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทุกกลุ่มงาน  

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากร   
ทุกกลุ่มงานในโรงเรียน  เพ่ือร่วมกันวางแผน  ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจและกลยุทธ์   
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยมีการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการ  
ของชุมชน  เพ่ือการพัฒนาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  
มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  สามารถน าแผนการพัฒนา 
ไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง   โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการให้ตอบสนองต่อจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ด้วยกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรที่จัดขึ้นโดยโรงเรียน และ  
จากหน่วยงานภายนอกโรงเรียนตามความต้องการของครูและบุคลากร  

โรงเรียนสายธรรมจันทร์มีการศึกษาบริบท  เพ่ือวางแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างเหมาะสม
และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
มีการวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้  โดยการจัดหาทรัพยากร  และจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาให้ระบบ
สารสนเทศทันสมัย  กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  โดยมีโครงการสนับสนุน  ได้แก่  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน  โครงการจัดซื้อจัดซ่อมของฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และงาน  โครงการพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน  โครงการส่งเสริมครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน 
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การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา  
ให้เต็มตามศักยภาพ  และโครงการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม  โดยโรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจและกลยุทธ์  สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี   
โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   
มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง  จัดท าและปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษาเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อม  ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  ส่งผลให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  นักเรียนได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  
และด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ในระดับเขต  ระดับภาค  และระดับประเทศ 

 
๓. จุดเด่น 

กระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ มีจุดเด่น ดังนี้ 
3.1 มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  
3.2 ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุม

ระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และกลยุทธ์ที่ชัดเจน  

3.3 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน  มีกระบวนการ 
พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

3.4 จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
3.5 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
3.6 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  เช่น  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ มูลนิธิสายธรรมจันทร์ 
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
ของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ  อย่างสม่ าเสมอ  เช่น  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
ของโรงเรียน  ทาสีพ้ืนสนามภายในโดมอเนกประสงค์  ปรับปรุงห้องสุขาของครูและนักเรียน  ตลอดจน
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ   ในโรงเรียน  ทั้งนี้ เ พ่ือร่วมกันพัฒนา 
และสร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
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๔. จุดควรพัฒนา 
3.1 โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น   

ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากข้ึน  
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง เช่น  

เชิญวิทยากรท้องถิ่น  หรือผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้   เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ
ให้กับผู้เรียน 

3.3 พัฒนาครูและบุคลากร  ให้มีความรู้ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ  และ 
เป็นปัจจุบัน  เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาตนเอง  พร้อมส าหรับรับการประเมินทุกด้าน 
 
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

5.1 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ให้ผู้ปกครอง 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ
ให้แก่ผู้เรียน  ตามโครงการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดเก็บสารสนเทศให้เป็นระบบมีความชัดเจน  ครอบคลุมงาน
ทุกด้านของสถานศึกษา  ตามโครงการส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน  

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ตามโครงการส่งเสริม
ครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์    
ได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ปรับปรุง ๒๕๖๐ )  เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
อย่างเป็นระบบ  และสามารถน าปฏิบัติจริงในทุกรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีการ
พัฒนาหลักสูตร  การวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  จัดท าค าอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  มีการประเมินการน าหลักสูตรของครูไปใช้ในห้องเรียน  ครูทุกคนมี  
แผนการจัดการเรียนรู้  มีกิจกรรม  การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และโดยเฉพาะส าหรับผู้ที่มี 
ความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) 
เช่น  กระบวนการคิด  การท าโครงงาน  กระบวนการสะเต็มศึกษา  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  การทดลอง 
เป็นต้น  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ผลงานของครู  มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  ที่เอ้ือต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน  รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  ได้แก่ 
หนังสือ  ต าราเรียน  แบบจ าลอง  วัสดุจริง  เกมเสริ มทักษะต่าง ๆ  อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ 
ภายในโรงเรียนที่หลายหลาก  ได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องคอมพิวเตอร์  แหล่งเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต  แปลงสาธิตการเกษตร  เป็นต้น  รวมถึงมีการจัดโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนทุกระดับชั้น  ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู้  สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลาย  แสวงหาแนวทางวิธีการใหม่  ๆ   
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับบทเรียน  ระยะเวลา  สติปัญญา  และวัยของผู้เรียน  
ครูที่ปรึกษาใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน   
คัดกรอง  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา  และแก้ปัญหา  รวมทั้งมีการส่งต่อผู้เรียนที่มีปัญหา  โดยใช ้
การแนะแนวและสหวิชาชีพเข้ามาช่วยเหลือ  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และสมรรถนะที่ดี
ตามที่หลักสูตรก าหนด  ใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม  เช่น  ใช้วาจา  ใช้ท่าทาง  ให้รางวัล  และ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนให้ท ากิจกรรมที่ตามความถนัดของนักเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียน 
แสดงความคิดเห็น  และยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน  มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  ท าให้ผู้เรียน
มีความสุข  ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออก  ทางกาย  วาจา  ใจ  การแสดงความเคารพ   
การแต่งกาย  การตรงต่อเวลา  เป็นต้น  โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ  โดยมีเครื่องมือและวิธีการวัดผล  และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
ในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่  การปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐)  ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการนิเทศการสอน  รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานเปิดบ้านวิชาการ  และน าผลที่ได้มาปรับปรุง  การจัดการเรียนรู้   
มีการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  
โรงเรียนมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง   เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง  การจัด 
การเรียนรู้  ได้จัดประชุมปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  ได้แก่  ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน,  
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนสายธรรมจันทร์,  ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ประชุมสมาคม
ศิษย์เก่า  สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์  และมูลนิธิสายธรรมจันทร์  เพ่ือน าเสนอผล
การด าเนินงานของโรงเรียนและน าข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
๒. ผลการด าเนินงาน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๐๙  โดยมีผลของตัวชี้วัดต่าง ๆ  จ านวน  ๕  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

2.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้   
ในชีวิตได้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๙   

2.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีคุณภาพอยู่ในระดับ 
ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔    

2.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๘  

2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้ เรียน  มีคุณภาพ 
อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๑๖  

2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๑๖  
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๓. จุดเด่น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีจุดเด่นดังนี้  
๑. ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  วิเคราะห์ 

ความคาดหวังของผู้เรียนที่มีต่อครู  และครูมีต่อผู้เรียน  เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน  ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่น  ในการพัฒนา 
การสอน  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย  เน้นทักษะกระบวน 
การคิด  ได้ปฏิบัติจริง  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  มีคุณลักษณะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและของประเทศชาติ 

๓. ผู้เรียนแสวงหาความรู้  จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีส่วนร่วมในการ 
จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  

๔. ครู  บุคลากร  คณะกรรมการ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ให้ความร่วมมือในการประชุม 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
ส่งผลให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐาน  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ  ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับประเทศ  
สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา  ในมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ  ครูได้รับรางวัล 
ผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๘  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ  รวมถึงครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  จากเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๘  ในแต่ละกลุ่มสาระฯ 

 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ครูควรมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  และควรเผยแพร่นวัตกรรม  ผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

๒. ครูควรเชิญปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้มีส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน  เพ่ือเปิดโลกทัศน์และต่อยอดความรู้  ทักษะความสามารถ 
ของนักเรียน     

๓. ควรมีระบบการจัดการสื่อการสอนที่ดี  เพ่ือเป็นการแบ่งปัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง
ครูผู้สอน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชาให้สูงขึ้น   

๔. ควรปรับปรุงบรรยากาศภายในห้องสมุดให้น่าใช้งานและเป็นมิตรกับผู้ใช้   มีบรรณารักษ์
ประจ าห้องสมุดอย่างเพียงพอ  มีห้องสืบค้นด้วยตนเอง  และห้องอ้างอิงแยกเป็นสัดส่วน 

๕. ควรปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้   เพ่ิมวัสดุอุปกรณ์   
สื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๖. ครูบางคนยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมไม่น่าสนใจ  ควรปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่หลากหลายมากขึ้น    
๗. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที  เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  
๘. ครูทุกคนควรมีการวางแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan)  ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
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๙. ควรมีการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  มาร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาชั้นเรียน 
แล้วน าผลการพัฒนาไปสู่การวิจัยชั้นเรียน  

๑๐. ควรมีระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ที่ดี  และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 

๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑. จัดอบรมครู  เรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู  ให้มีความรู้เรื่องการพัฒนานวัตกรรม  สื่อการสอน 

และเทคนิคการสอนแบบใหม่ในการจัดการเรียนรู้ 
๒. เชิญปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  เข้ามาให้มีส่วนร่วมในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและจัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
๓. จัดหาบรรณารักษ์ดูแลห้องสมุดประจ า  ปรับปรุงห้องสมุดให้มีห้องสืบค้นด้วยตนเอง  และ

ห้องอ้างอิงแยกเป็นสัดส่วน  
๔. ส่งเสริมให้ครูท างานวิจัยในชั้นเรียน 
๕. เพ่ิมวัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีในห้องเรียนให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๖. โรงเรียนมอบนโยบายให้ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที  เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา

ตนเอง  
๗. โรงเรียนประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจน  
๘. โรงเรียนก าหนดให้ครูทุกคนมีการวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

ของโรงเรียน 
๙. โรงเรียนก าหนดให้ครูใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  มาร่วมกันพัฒนาและ

แก้ปัญหาชั้นเรียน  แล้วน าผลการพัฒนาไปสู่การวิจัยชั้นเรียน  
๑๐. พัฒนาระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

 

จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากการประเมินสรุปผลว่ายอดเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม  มาตรฐาน ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม   
ทั้งนี้   เนื่องจากโรงเรียนสายธรรมจันทร์มีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน  
และเป็นรูปธรรม  มีการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวิชาการ   
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย
ที่เป็นไปตามความต้องการ  สภาพปัญหาของผู้เรียนและชุมชนในท้องถิ่น  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ผู้เรียน 
มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี  
ต่องานอาชีพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ  
ปานกลาง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษาก าหนด  มีความภาคภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่แตกต่างและหลากหลาย   
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   สุขภาพจิตแจ่มใส  ดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่  ๑   
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมินรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
โดยสถานศึกษามีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  ออกแบบกิจกรรม  และด าเนินงานด้วยการมีส่วนร่วม   
มีการบูรณาการและสร้างจิตส านึกรักองค์กรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี  ใช้การพัฒนาในอดีตเป็นฐาน  
การคิดในปัจจุบัน  และมุ่งพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีของสถานศึกษาดังที่ปรากฏในมาตรฐานที่ ๒   
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มีการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ดังที่ปรากฏผลการประเมิน 
ในมาตรฐานที่ ๓   
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ 
 ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ปานกลาง 
 ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษา

ก าหนด  
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
 ๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 

การเรียนรู้ 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

 ๓. มีการจัดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 สรุปภาพรวม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลอื 
 

ผลจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ  ที่สถานศึกษา 
จะต้องน าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพตามความส าเร็จ 
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินการของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินโดยรวม
ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและ 
ความช่วยเหลือได้  ดังนี้ 
 
สรุปผล 

จากการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสายธรรมจันทร์  โดยรวมมีคุณภาพ 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานสรุปได้ว่า  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.  ผู้ เรียนสามารถอ่าน  เขียน  สื่อสารและ 
คิดค านวณ ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ  ผู้ เรียน 
มีความรู้  ทักษะและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  มีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย  ผู้ เรียนมีความประพฤติ 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสังคมและ
จิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนดปรากฏชัดเจน 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  มีความภาคภูมิใจ 
ในท้องถิ่นในความเป็นไทย  และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  ผู้ เรียนยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์
ดี  มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
รักษาอารมณ์และสุขภพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
 

๑. สถานศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยก าหนดให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นร้อยละ ๕  จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงจัง 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ แต่ ละกลุ่ มสาระฯ  
ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง  นักเรียนส่วนใหญ่
ยั งต้องได้รับการพัฒนาต่อไป  จัดกิจกรรม 
ด้านการอ่าน  การเขียน  ค านวณให้กับนักเรียน
เรียนร่วม  เปรียบเทียบความก้าวหน้าและ 
การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล  การนิเทศ 
ก ากับ  ติดตามแบบ Coaching 
๒. ผู้ เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
ต้องสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้กับตัวนักเรียน  
โดยการปลูกจิตส านึกและค่านิยมเพ่ือให้ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมมากขึ้นในการ 
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
เข้ามาในการจัดการเรียนการสอน  การศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานต่อเนื่อง  การเรียนรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งก่อให้เกิดประสบการณ์
ตรงควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับชุมชน 
ที่ใกล้เคียงกันเพ่ิมมากขึ้น  เช่น  การส่งตัวแทน
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานองุ่นหวานและของดี
ด าเนินสะดวก  การจัดพานกระทงเข้าร่วมแข่งขัน
ในวันลอยกระทงร่วมกับชุมชนจร  เป็นที่ยอมรับ
ในชุมชน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. โรงเรียนสายธรรมจันทร์มีการบริหารและ 
การจัดการอย่างเป็นระบบใช้เทคนิคการประชุม 
ที่หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม   
การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพื่อให้
ครูและบุคลากรทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจและกลยุทธ์
ที่ชัดเจนโรงเรียน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ๓ ปี   แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
มีกระบวนการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของ  ผู้ใช้งาน 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  ภายนอก 
เช่น  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์  สมาคมผู้ปกครอง  
และครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์  มูลนิธิสายธรรม
จันทร์และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ  อย่างสม่ าเสมอ 
เช่น  สนับสนุน  งบประมาณในการจัดกิจกรรม
กีฬาภายในของโรงเรียน  ทาสีพ้ืนสนามภายใน
โดมอเนกประสงค์  ปรับปรุงห้องสุขาของครู 
และนักเรียน  ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ 
ในการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ  ในโรงเรียน 
ทั้งนี้ เ พ่ือร่วมกันพัฒนาและสร้างบรรยากาศ 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

๑. โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ 
ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มากขึ้น 
๒.  สร้ า ง เครื อข่ ายความร่ วมมือในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง เช่น 
เชิญวิทยากรท้องถิ่นหรือผู้ปกครองที่มีความรู้
ความสามารถมาให้ความรู้ เ พ่ือ เ พ่ิมทั กษะ 
ทางวิชาชีพให้กับผู้เรียน 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ในการ 
เก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือน ามา
เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาตนเองพร้อมส าหรับ
รับการประเมินทุกด้าน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. ครวูิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิเคราะห์ ความคาดหวัง 
ของผู้เรียนที่มีต่อครู และครูมีต่อผู้เรียน  เพ่ือน า
ผลการวิเคราะห์มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน  ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนา 
การสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยเทคนิค
และวิธีการสอนที่หลากหลาย   เน้นทักษะ
กระบวนการคิด  ได้ปฏิบัติจริง  ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม  เต็มตาม
ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  มีคุณลักษณะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและ         
ของประเทศชาติ 
๓. ผู้เรียนแสวงหาความรู้  จากสื่อเทคโนโลยี 
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีแหล่ ง เรียนรู้ที่หลากหลายทั้ งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  
๔. ครู  บุคลากร  คณะกรรมการ  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์  เพ่ือน าผลมาปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ  ในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับประเทศ 
สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ  ครูได้รับ
รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันงานศิลป- 
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ 
รวมถึงครูได้รับรางวันครูผู้สอนดีเด่น จากเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  ในแต่ละกลุ่มสาระฯ 

๑. ครูควรมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
และควรเผยแพร่นวัตกรรม  ผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 
๒. ครูควรเชิญปราชญ์ชาวบ้าน   ผู้มีความรู้ 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน  เพ่ือเปิด 
โ ล ก ทั ศ น์ แ ล ะ ต่ อ ย อ ด ค ว า ม รู้   ทั ก ษ ะ
ความสามารถของนักเรียน     
๓. ควรมีระบบการจัดการสื่อการสอนที่ดี  เพ่ือ
เป็นการแบ่งปัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ครูผู้สอน  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชา
ให้สูงขึ้น   
๔. ควรปรับปรุงบรรยากาศภายในห้องสมุด 
ให้น่าใช้งานและเป็นมิตรกับผู้ใช้  มีบรรณารักษ์
ประจ าห้องสมุดอย่างเพียงพอ  มีห้องสืบค้น 
ด้วยตนเอง  และห้องอ้างอิงแยกเป็นสัดส่วน 
๕ .  คว รปรั บสภาพแวดล้ อม ในห้ อ ง เ รี ยน 
ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้   เพ่ิมวัสดุอุปกรณ์  
สื่อเทคโนโลยี  ยังให้เพียงพอในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
๖. ครูบางคนยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมไม่น่าสนใจ 
ควรปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่หลากหลายมากขึ้น    
๗. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นัก เรียนทันที 
เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  
๘. ครูทุกคนควรมีการวางแผนพัฒนาตนเอง ( ID 
Plan) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน      
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
๙. ควรมีการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) มาร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาชั้นเรียน 
แล้วน าผลการพัฒนาไปสู่การวิจัยชั้นเรียน  
๑๐. ควรมีระบบการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้ที่ดี และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑. สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน   และสร้าง 

ความตระหนักให้ครูเกิดความเข้าใจและน าไปปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมาย 
๒. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเป็นเลิศตามความถนัดของผู้เรียน  เช่น  
การเข้าค่ายวิชาการการ  การแข่งขันทักษะวิชาการ  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ฯลฯ  

๓. ครูควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทันทีหลังจากการจัดการเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบข้อดีหรือข้อควรปรับปรุงของตนเอง  เพ่ือพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของตนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

๔. ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
๕. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างาน 

ร่วมกับผู้อ่ืน เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
๖. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ให้ผู้ปกครองและ 

ศิษย์เก่าที่ความรู้  ความสามารถ  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ทางวิชาชีพให้กับผู้เรียน 

๗. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองและโรงเรียน  โดยสร้างแหล่งข้อมูล
ร่วมกัน  จัดเก็บสารสนเทศให้มีความชัดเจน  ครอบคลุมงานในทุก ๆ  ด้าน 

๘. จัดอบรมครูเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู  ให้มีความรู้เรื่องการพัฒนานวัตกรรม  สื่อการสอน 
และเทคนิคการสอนแบบใหม่ในการจัดการเรียนรู้ 

๙. เพ่ิมวัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยี  ในห้องเรียนให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑๐. โรงเรียนก าหนดให้ครูทุกคนมีการวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  

ของโรงเรียน  
๑๑. โรงเรียนก าหนดให้ครูใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  มาร่วมกันพัฒนา 

และแก้ปัญหาชั้นเรียน  แล้วน าผลการพัฒนาไปสู่การวิจัยชั้นเรียน  
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. งบประมาณในการพัฒนาด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร 
๒. จัดหาสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  และจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับครูและบุคลากร 
๓. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากร  
๔. จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมครู   และศึกษาดูงาน  เรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู   

ให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  เทคนิคการสอนแบบใหม่  และ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการจัดการเรียนรู้   

๕. จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม  รวมทั้งจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี   วัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัยเพื่อให้เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนทุกห้อง   
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ส่วนท่ี ๔  ภาคผนวก 
 

 ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา      

 ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา        

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะตรวจสอบคุณภาพ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี  
๒๕๖๑        
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ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑   ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรียนสายธรรมจันทร์
จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  จึงประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙   เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

             
(นายจรัญ    สุขเสรี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
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32 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๑   

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
........................................................................................................................................................................................... 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ พ.ศ.๒๕๖๑  
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการแก้ไข 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๓)   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๔)   สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒.๒   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

๒.๓   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 

๒.๕   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๓.๔   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๕   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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33 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๑   

 

ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
เรื่อง  ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
.......................................................................... 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  
มาตรา ๙(๓)  ได้ก าหนดจัดการระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาการศึกษา  
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนด
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดรายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสายธรรมจันทร์  มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   เดอืน พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

             
(นายจรัญ    สุขเสรี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
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34 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๑   

ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
โรงเรียนสายธรรมจันทร์   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

     ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิด 

     ค านวณ 

ร้อยละ ๘๐  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ   
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ไข 

ร้อยละ ๘๐  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

            ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ร้อยละ ๘๐  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

            ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

            ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๕ 

            ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐  
ไดร้ะดับดีขึ้นไป 

     ๑.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
            ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐  

ได้ระดับดีขึ้นไป 

            ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

            ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

            ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๘๐  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
     ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
     ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ดีเลิศ 
     ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 

            หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

     ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ดีเลิศ 
     ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
            อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

     ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

            การจัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ 
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35 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๑   

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
     ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป   
            ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
     ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
     ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา   
            ผู้เรียน 

ดีเลิศ 

     ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ 

            ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ 
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36 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๑   

 
ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะตรวจสอบคุณภาพ 

การเขียนรายงานประจ าปี ๒๕๖๑  ของสถานศึกษา  
..........................................................................  

ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ที่ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้นโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จึงประกาศรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสายธรรมจันทร์  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑  ดังนี้ 
๑. นายจรัญ   สุขเสรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ประธานกรรมการ 

ผู้ทรงวุฒิ สพม.๘ 

๒. นายชัยวัฒน์   หงส์ศุภางค์พันธุ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
    โรงเรียนสายธรรมจันทร์    

๓. นายอภิชาติ   ปานมณี  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  กรรมการ 

    โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
๔. นางอุไรวรรณ   สระพรหม เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการ 

    โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
๕. นายสิทธินันท์   อ่วมขาว ประธานสภานักเรียน   กรรมการ 

    โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
๖. นายอาคม   สมพามา  ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์  กรรมการ 

    ผู้ทรงคณุวุฒิ สพม.๘ 

๗. นางสาวศศิวิมล   คุ้มมัน ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์  กรรมการ 

    ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.๘ 
  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๑   เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

               
(นายจรัญ    สุขเสรี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์  
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ค าสั่งโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 

ที่ ๖๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

...................................................................  
 เนื่องด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสายธรรมจันทร์  ได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาประจ าปี  ๒๕๖๑  อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑.๑  นายจรัญ สุขเสรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๑.๒  นายชัยยันต ์ ฉัตรชัยโพธิ์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 

๑.๓  นางปิยะเนตร สิริรัตนาวงศ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 

๑.๔  นายวีระพร เมฆวิลัย  ครูช านวญการพิเศษ 

     ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 

๑.๕  นายกฤษฎา ทองแย้ม รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖  นางสาวคนึงนิจ รอดสนใจ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและ 
       ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 

๒. คณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  และ
จัดท ารายงานตนเอง (SAR) 
๒.๑  นางสาวคนึงนิจ    รอดสนใจ    ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายชัยฤทธิ ์  กลิ่นชวนชื่น    กรรมการ 
๒.๓  นางสาวอริสรา  สาททอง     กรรมการ 
๒.๔  นางสาวศรีจันทร ์ แดงประสิทธิพร    กรรมการ 
๒.๕  นางสาวกัณฐมณี แกรอด     กรรมการ 
๒.๖  นางสาวปิยะวรรณ อุทัยธรรม    กรรมการ 
๒.๗  นางสาวสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์    กรรมการ 
๒.๘  นางชูศร ี  ทาเกตุ     กรรมการ 
๒.๙  นางสาวชลิตา  โพธิ์เตียน    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวลลิตา  กิจชนม ์     กรรมการ 
๒.๑๑ นายนรเศรษฐ   ทิมพิทักษ์    กรรมการ 
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๒.๑๒ นางสาวพลอยกานต์   ล าดวล     กรรมการ 
๒.๑๓ นายวชัระ  ม่วงบางยุง    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวศศิวิมล คุ้มมัน     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ด าเนินการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๒. เก็บรวบรวมการด าเนินงานแต่ละมาตรฐานเพ่ือน ามาจัดท ารายงานประเมินตนเองของ 
     เป็นรูปเล่มและรายงานผลการด าเนินงาน 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑   
    ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๖๑  กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
    ๓ มาตรฐาน   ดังนี้ 
  

มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  (มี ๒ ตัวชี้วัด)   นายกฤษฎา  ทองแย้ม   (ประธาน) 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
(มี ๖ ตัวบ่งชี้) 

นางวิกานดา   แก้วไสทับ (ประธาน) 

๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การ
สื่อความและการคิดค านวณ 

ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ     (ประธาน) 
น.ส.ศรีจันทร์   แดงประสิทธิพร 
นางเยาวภา  อุส่าห์ฤทธิ์ 
นางสุดฤทัย  อินทรนวล 
น.ส.พลอยกานต์   ล าดวล 
น.ส.ปาจรีย์  โชติศิริคุณวัฒน์ 
นายภาณุวัชร   เล็บครุฑ 
น.ส.กันยา   ตันนิรัตร ์
น.ส.วันวิสาข์   ข าวิจิตร 
นายวิฑูรย์  แซ่ล้อ 
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  ตันติสาโร   
น.ส.ปิยะนุช   โพธิ์มี 
นางนิพา  รัตนมุง 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ   อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  

น.ส.วิมล   อยู่พิพัฒน์     (ประธาน) 
นางสาลินี   เรืองจุ้ย 
นายกิตติพงค์   ทาปง 
น.ส.ธัญชนก   แก้วเจริญ 
น.ส.เบญจวรรณ   แจ่มกระจ่าง 
น.ส.กนกพร   สายสวัสดิ์ 
น.ส.กนกวรรณ   บุตรตา 
นายสุริยะ   โพธิ์ไทรย์ 
นายพงศธร   ป่าไม้ทอง 
นางชูศรี   ทาเกตุ 
นางพรรณผกา   เหรียญกิจการ 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางวิไลวรรณ   ชูเลิศ  (ประธาน) 

นายพัสกร   คงกินเก 
นายกฤษณะ   แก่นไร่ 
น.ส.สุพิชชา  ตันติธีระศักดิ์ 
นายธีรกฤต   สร้างการนอก 
น.ส.วราภรณ์   วรรธนะฐิติกุล 
นายประเทือง   ใบเนียม 
นางจารุวรรณ   พบครุฑ 
นางอัมพิกา   เปลี่ยนบุญชู 
น.ส.จิตติมา   จันโททอง 
น.ส.พิชชาภา   โตสกุล 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นางนวพร  บุญวรรณะพร  (ประธาน) 
น.ส.สุพิชชา  ตันติธีระศักดิ์ 
นายกฤษณะ   แก่นไร่ 
นายเจษฎา   ปุณญรัตนศรีขจร 
นายเอกรินทร์   ฉัตรชัยโพธิ์ทอง 
น.ส.ลลิตา  กิจชนม์ 
น.ส.เอ้ือมพร   อ่ิมบุญ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

นางวิกานดา   แก้วไสทับ   (ประธาน) 
นายยุวดี   สมศรี 
นายอัมพร  พูลทรัพย์ 
น.ส.กัญญาณี   ใบเนียม 
นางศิริวรรณ  หงส์ศุภางค์พันธุ์ 
นายชัยฤทธิ์  กลิ่นชวนชื่น 
น.ส.กัณฐมณี   แกรอด 
น.ส.วิมล   อยู่พิพัฒน์ 
ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ 
นายธีรกฤต   สร้างการนอก 
นายชนาณพ   กฤษณะเศรณี 
นางเพ็ญจันทร์   เพ็ญประภากร 
น.ส.สิริกาญจน์   บุญเจริญ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ 
งานอาชีพ 

 
 
 

นายประเทือง   ใบเนียม  (ประธาน) 
นางณรรชกร   เอ่ียมข า     
น.ส.ณภาภัช   ปลิ้มบ าเรอ 
นายธีรกฤต   สร้างการนอก 
นางเพ็ญศรี   จันหอม 
นางสิริพร   ขจรผล 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
นางจารุวรรณ   พบครุฑ   
น.ส.เอ้ือมพร   อ่ิมบุญ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      (มี ๔ ตัวบ่งชี้)  

นายชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง  (ประธาน) 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

นายเอกภูมิ   ชูนิตย์    (ประธาน) 
น.ส.อุไรวรรณ   เชื้อสมบูรณ์ 
น.ส.คนึงนิจ   รอดสนใจ 
น.ส.เขมณัช  มีโสภา 
น.ส.วราภรณ์   วรรธนะฐิติกุล 
นางอุษา  เพ่ิมสุวรรณ์ 
นายพงศธร   ป่าไม้ทอง 
น.ส.อภิชยาภา   ขอนแก่น 
นายสุริยะ   โพธิ์ไทรย์ 
น.ส.อมรรัตน์  ลักษณะชู 
น.ส.จิรภา  ผาตินาวิน 
นางสาวกมลวรรณ   แก่นไร่ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ว่าที่ ร.ต.สุดใจ   ชูศรีวาส     (ประธาน) 
นายตระกาญ   ส าเภาอินทร์ 
น.ส.วรุณรัตน์    เกิดแย้ม 
น.ส.ปาจรีย์   โชติศิริคุณวัฒน์ 
นางเยาวภา   อุส่าห์ฤทธิ์ 
น.ส.จิตติมา  จันโททอง  
น.ส.กนกวรรณ  บุตรตา 
น.ส.สุดฤทัย  อินทรนวล 
น.ส.ละอองทราย   พูนทองดีวัฒนา 
นายชนาณพ   กฤษณะเศรณี 
นายวิบูรณ์    โดดเจ็ดริ้ว 
น.ส.นริศรัตน์    อินพันทัง 
น.ส.จันทร์เพ็ญ   จันทร์เรือง 
นายวัชระ  ม่วงบางยุง 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

นายนรเศรษฐ์    ทิมพิทักษ์   (ประธาน) 
น.ส.เขมณัช  มีโสภา 
น.ส.ศรีจันทร์   แดงประสิทธิพร 
น.ส.จิรภา   ผาตินาวิน 
นายศุภกิจ   รัตนาภินันท์ชัย 
น.ส.นริศรัตน์   อินพันทัง 
น.ส.วรุณรัตน์   เกิดแย้ม 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
นายเอกภูมิ   ชูนิตย์ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม นายชัยฤทธิ์  กลิ่นชวนชื่น    (ประธาน) 
น.ส.สุนันทา   ปฤกษากร 
นายอัมพร   พูลทรัพย์ 
นายศุภกิจ   รัตนาภินันท์ชัย 
นายนรเศรษฐ์    ทิมพิทักษ์    
น.ส.วรุณรัตน์   เกิดแย้ม 
นายชาย   ชูเลิศ 
นายวิบูรณ์   โดดเจ็ดริ้ว 
น.ส.นริศรัตน์    อินพันทัง 
น.ส.จันทร์เพ็ญ   จันทร์เรือง 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
(มี ๖ ตัวชี้วัด) 

นางปิยะเนตร  สิริรัตนาวงศ์    (ประธาน) 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา 
      ก าหนดชัดเจน 

น.ส.อริสรา  สาททอง    (ประธาน) 
นางวราภรณ์   วิมลประเสริฐ 
นางพรรณผกา  เหรียญกิจการ 
นางอัมพิกา   เปลี่ยนบุญชู 
น.ส.วรัญญา   อุดมกุศลศรี 
น.ส.จินตนา   ศรภักด ี

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา น.ส.กัณฐมณี   แกรอด     (ประธาน) 
นางวราภรณ์  วิมลประเสริฐ    
น.ส.อริสรา   สารททอง 
นางยุวดี   สมศรี 
น.ส.นงลักษณ์   ห้วยหงส์ทอง 
น.ส.สุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์ 
น.ส.อาภาพรรณ์   โฆสิตาภา 
นายพัสกร   คงกินเก 
นายศรัณย์    ตั้นธง 
น.ส.อภิชยาภา   ขอนแก่น 
น.ส.เขมณัช   มีโสภา 
นางเยาวภา   อุส่าห์ฤทธิ์ 
น.ส.จิตลดา  แตงอ่อน 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
      รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นายกฤษฎา     ทองแย้ม    (ประธาน) 
นายเอกภูมิ    ชูนิตย์ 
นายประเทือง  ใบเนียม 
น.ส.กัณฐมณี   แกรอด 
น.ส.อริสรา  สาททอง 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
นายชัยฤทธิ์  กลิ่นชวนชื่น 
น.ส.วิมล   อยู่พิพัฒน์ 
ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ 
นายธีรกฤต   สร้างการนอก 
นายชนาณพ   กฤษณะเศรณี 
นางเพ็ญจันทร์   เพ็ญประภากร 
น.ส.สิริกาญจน์   บุญเจริญ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
      ทางวิชาชีพ 

นางเพ็ญนภา   ธีรทองดี    (ประธาน) 
นางชูศรี   ทาเกตุ 
น.ส.ปิยะนุช   โพธิ์มี 
น.ส.ศศิวิมล   คุ้มมัน 
นายจักรกฤษ  ค าพวง 
นายเอกรินทร์   ฉัตรชัยโพธิ์ทอง 
น.ส.จินตนา  ศรภักด ี
น.ส.พิชชาภา   โตสกุล 
น.ส.วรัญญา   อุดมกุศลศรี 
น.ส.อมรรัตน์   ลักษณะชู 
น.ส.ฤมล   สอนด ี
น.ส.ชลิตา  โพธิ์เตียน 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
      ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นายวีระพร   เมฆวิลัย    (ประธาน) 
นายตระกาญ   ส าเภาอินทร์ 
นายกฤษณะ   แก่นไร่ 
ว่าที่ ร.ต.สุดใจ   ชูศรีวาส 
นายประเทือง   ใบเนียม 
นายชนานพ  กฤษณะเศรณี 
นายกิตติชัย   เปลี่ยนสี 
น.ส.พลอยกานต์   ล าดวล 
น.ส.ลลิตา   กิจชนม์ 
น.ส.อุษณีย์  อภิพาณิชย์กุล 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
      การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

น.ส.ปิยะวรรณ   อุทัยธรรม  (ประธาน) 
นางนวพร   บุญวรรณะพร 
น.ส.ณภาภัช   ปลื้มบ าเรอ 
นายกิตติพงค์   ทาปง 
นายจักรกฤษ   ค าพวง 
น.ส.พิชชาพร    เอกด ารงกิจ 
นายกิตติชัย   เปลี่ยนสี 
นายกฤษณะ  แก่นไร่ 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
นายเจษฎา  ปุญญรัตนศรีขจร 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (มี ๕ ตัวชี้วัด) 

นายอาคม   สมพามา   (ประธาน)                                

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
      และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 

 

น.ส.สิริกาญจน์   บุญเจริญ   (ประธาน) 
น.ส.กัณฐมณี   แกรอด 
นายชัยฤทธิ์  กลิ่นชวนชื่น  
น.ส.วิมล   อยู่พิพัฒน์ 
ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ 
นายธีรกฤต   สร้างการนอก 
นายชนาณพ   กฤษณะเศรณี 
นางเพ็ญจันทร์   เพ็ญประภากร 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ 
      เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

น.ส.พลอยกานต์    ล าดวล   (ประธาน) 
นายกฤษณะ  แก่นไร่ 
น.ส.กัณฐมณี   แกรอด 
นายชัยฤทธิ์  กลิ่นชวนชื่น 
น.ส.วิมล   อยู่พิพัฒน์ 
ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ 
นายธีรกฤต   สร้างการนอก 
นายชนาณพ   กฤษณะเศรณี 
นางเพ็ญจันทร์   เพ็ญประภากร 
น.ส.สิริกาญจน์   บุญเจริญ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายธีรกฤษ   สร้างการนอก  (ประธาน) 
น.ส.กัณฐมณี   แกรอด 
นายชัยฤทธิ์  กลิ่นชวนชื่น 
น.ส.วิมล   อยู่พิพัฒน์ 
ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ 
นายชนาณพ   กฤษณะเศรณี 
นางเพ็ญจันทร์   เพ็ญประภากร 
น.ส.สิริกาญจน์   บุญเจริญ  
น.ส.เขมณัช   มีโสภา 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
      และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

นางวิกานดา   แก้วไสทับ  (ประธาน) 
น.ส.กัณฐมณี   แกรอด 
นายชัยฤทธิ์  กลิ่นชวนชื่น 
น.ส.วิมล   อยู่พิพัฒน์ 
ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ 
นายธีรกฤต   สร้างการนอก 
นายชนาณพ   กฤษณะเศรณี 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
นางเพ็ญจันทร์   เพ็ญประภากร 
น.ส.สิริกาญจน์   บุญเจริญ  
นายประเทือง   ใบเนียม 
น.ส.กัญญาณี   ใบเนียม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
      กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางเพ็ญจันทร์  เพ็ญประภากร(ประธาน) 
น.ส.กัณฐมณี   แกรอด 
นายชัยฤทธิ์  กลิ่นชวนชื่น 
น.ส.วิมล   อยู่พิพัฒน์ 
ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ 
นายธีรกฤต   สร้างการนอก 
นายชนาณพ   กฤษณะเศรณี 
น.ส.สิริกาญจน์   บุญเจริญ   

 

หน้าที ่  ๑. ติดตาม  ตรวจสอบ  และรวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานที่สนับสนุนมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  วิเคราะห์ร่องรอยหลักฐานที่มีเพ่ือประเมินสภาพปัจจุบันของคุณภาพการศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ 

๓.  ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ      

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

           
(นายจรัญ    สุขเสรี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
 
 
 

 


