
นายกิตติชัย  ก้อนแก้ว  ต าแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

โรงเรยีนไทรโยคมณกีาญจนว์ิทยา
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต ๘
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธกิาร

Self - Assessment Report : SAR

ปกีารศึกษา ๒๕๖๑



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 5 หมู่1 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆรวม 62 คน ได้
ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้
ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
 

ผลการดําเนินงาน 

  สถานศึกษาได้ด าเนินงานเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในผู้เรียนสามารถอ่านออก 
อ่านคล่อง เขียนและสื่อสารได้ดี ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย มีความกล้าคิดและกล้าแสดงออก นักเรียนสามารถสืบค้นหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างมีวิจารณญาณ ใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน มีจิตส านึกในความเป็น
ไทย รักสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ มีการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของ
ตนเองตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาความต้องการ พัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครมูีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน มีความ
มุ่งม่ันตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานต่างและตามที่ต้นสังกัด
ก าหนด สามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้จาก การพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน มีการใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของนักเรียนในห้องเรียนระหว่าง
กลุ่มสาระและภายในโรงเรียน โรงเรียนอ านวยความพร้อมทั้งในสาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียนการสอน 



สื่อ เทคโนโลยี Smart TV ส าหรับห้องใช้ในห้องเรียน มีความพร้อมด้านสัญญาณ Internet สามารถใช้จัดการ 
เรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน หนังสือเสริม สื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ กับ
นักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกห้องเรียนที่สะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาดเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลายเพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัย
นั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน จุดเด่น  

จุดเด่นมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา จัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา 

นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานมีทักษะด้านการประกอบอาชีพ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง มีทักษะการ

ท างาน มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีสุจริต สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นักเรียนรู้จักป้องกันตนเอง

จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง

เพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความกล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความม่ันใจกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม มีความสามารถด้านการแสดงออกทางด้าน

ศิลปะการแสดง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น งานฝีมือเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เจต

คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต เข้าร่วมงานในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

“ลูก ทร.ม. ประหยัด มัธยัสถ์ รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย” 

จุดเด่นมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามี
การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุม ที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุก ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา อย่างชัดเจน ด าเนินการร่วมมือกับหน่วยงาน ศูนย์การศึกษา องค์กรภาครัฐ 
เอกชน สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

 



จุดเด่นมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา การสอนให้เด็กให้
เหมาะสม 

 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพราะถือเป็นการกระตุ้นการท างาน

ของสมอง ช่วยพัฒนาการจดจ า มีทักษะในการสื่อสาร และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการ

เรียนรู้  นอกจากนั้นควรมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถ

ของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล ควรมีการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นโดยด าเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อย่างต่อเนื่อง   

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา

ยังขาดความคิดเห็นในด้านการใช้งบประมาณตามงานต่างๆ 

2. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอยู่เสมอ ควรพัฒนาให้เป็นร่องรอยที่เป็นรูปธรรม 

จุดควรพัฒนา ด้าน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

  การน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย แลพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการ เพิ่มเติมเก่ียวกับการบูรณาการ
หลักสูตรท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง ควรให้คณะครูทุกคน ได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่อง นวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพ่ือให้   ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรัก
ในท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 

 



แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  1. จัดการเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 

 2. จัดการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 3. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 4. จัดการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 5. ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
 6. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
 7. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาโรงเรียน เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 2. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ  
 3. เป็นโรงเรียนนวัตกรรมยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ  น าไปสู่การกระจาย
อ านาจ 5 ด้าน และเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที ่
 4. น า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบน าไปสู่การน า
เทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
 5. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  
 6. สถานศึกษาต้องเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาใน
การขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 7. กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

1. การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
       1.1 การจัดการความรู้เพ่ือก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
       1.2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
       1.3 การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       1.4 การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 



        1.5 การประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหา 

 2. วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ 
       รูปแบบที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่คาดหวัง มี
วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1)  การปรับเปลี่ยนท่าทีของครูในการจัดการเรียนรู้ 
  2)  การก าหนดเกณฑ์ท่ีคาดหวังและเกณฑ์การประเมินผล 
  3)  การจัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม 
  4)  การก าหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม 

       รูปแบบที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  1) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนพิเศษ 
  2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 

       รูปแบบที่ 3 การช่วยเหลอืนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  1)  การดูแลใกล้ชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและให้โอกาสนักเรียน 
  2)  การเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 3. การจัดหลักสูตรนอกระบบ 
 เป็นการจัดหลักสูตรพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยไม่ติดระบบปกติซ่ึงอาจใช้นวัตกรรมในการบริหารและ
ด าเนินการ 
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ค ำน ำ 
รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหาร
และการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยระบุกระบวนการพัฒนาผลการ
ด าเนินงาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์           
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบ
และรองรับการประกันคณุภาพภายนอก 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้บริหาร คณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้                 
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับต่อไป 
 
 
 
          (นายนนท์ปพจ  โสมจ ารูญ) 

      ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง          
        ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
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สำรบัญ 
 

เรื่อง หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลนักเรียน 2 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 3 
   - ร้อยละของนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  3 
   - ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 9 
   - ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 9 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 9 
ส่วนที ่2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 10 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 10 
   - ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 10 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 10 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 16 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 19 
ส่วนที ่3 สรุปผล  และแนวทำงกำรพัฒนำ 22 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 22 
ภำคผนวก  
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
 ที่อยู่: เลขที ่ 5   หมู่ที่  1   ต าบลลุ่มสุ่ม   อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71150 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
 โทรศัพท:์ 034-591016 โทรสาร : 034-591016 E-Mail : saiyokmk@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร  

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

คร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทัง้สิ้น 

จ านวน 1 51 1 3 6 62 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ได้แก่  ลูกจ้างประจ า (2 คน)  ลูกจ้างชั่วคราว (4 คน)   
     (เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน นักการภารโรง 2 คน)  

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

จ านวน 4 45 13 - 62 

3) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 6 23 
3. คณิตศาสตร์ 6 22 
4. วิทยาศาสตร์ 3 22 
5. เคมี 2 22 
6. ชีววิทยา 1 24 
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สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

7. ฟิสิกส์ 2 21 
8. ภาษาอังกฤษ 6 24 
9. ภาษาจีน 2 22 
10. สังคมศึกษา 7 22 
11. พลศึกษา 4 23 
12. คอมพิวเตอร์ 4 23 
13. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 24 
14. คหกรรม 1 24 
15. อุตสาหกรรม 2 26 
16. บรรณารักษ์ 1 25 
17. จิตวิทยาและการแนะแนว 2 24 
18. ดนตรีศึกษา 2 20 
19. นาฎศิลป์ 1 18 
20. ศิลปศึกษา 1 19 
21. เกษตรกรรม 1 25 

รวม        56 23 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รวม 988 คน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม. 1 7 118 98 216 30.8 
ม. 2 6 107 82 189 31.5 
ม. 3 6 88 90 178 29.6 
ม. 4 5 70 79 149 24.8 
ม. 5 5 46 71 117 23.4 
ม. 6 5 59 80 139 27.8 
รวม 34 488 500 988 29 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
     ภาคเรียนที่ 1 

 1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 216 6 23 21 37 13 38 30 48 116 53.70 
คณิตศาสตร์ 216 14 20 37 58 30 24 18 15 57 26.39 
วิทยาศาสตร์ 216 25 51 29 45 29 22 13 2 37 17.13 
สังคมศึกษา 216 6 2 1 44 87 43 22 11 76 35.19 
สุขศึกษา 216 9 5 10 26 20 35 59 52 146 67.59 
ศิลปะ 216 6 31 47 37 50 24 14 7 45 20.83 

การงานอาชีพฯ 216 6 1 4 10 22 37 52 84 173 80.09 
ภาษาต่างประเทศ 216 7 54 27 37 28 25 15 23 63 29.17 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 189 14 39 46 28 23 16 14 9 39 20.63 
คณิตศาสตร์ 189 41 26 38 20 18 13 11 22 46 24.34 
วิทยาศาสตร์ 189 31 50 26 29 16 11 18 8 37 19.58 
สังคมศึกษา 189 8 15 20 46 30 37 14 19 70 37.04 
สุขศึกษา 189 39 46 16 13 16 18 14 27 59 31.22 
ศิลปะ 189 20 49 29 20 20 30 16 5 51 26.98 

การงานอาชีพฯ 189 9 0 2 19 25 25 24 85 134 70.90 
ภาษาต่างประเทศ 189 9 14 4 16 68 39 31 8 78 41.27 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 178 14 30 18 34 29 27 11 15 53 29.78 
คณิตศาสตร์ 178 18 65 20 25 16 10 7 17 34 19.10 
วิทยาศาสตร์ 178 15 27 14 17 22 29 24 30 83 46.63 
สังคมศึกษา 178 12 26 25 29 25 25 25 11 61 34.27 
สุขศึกษา 178 11 5 7 17 25 61 44 8 113 63.48 
ศิลปะ 178 16 33 26 29 30 19 18 7 44 24.72 

การงานอาชีพฯ 178 23 14 3 18 17 34 31 38 103 57.87 
ภาษาต่างประเทศ 178 21 41 14 30 25 19 19 9 47 26.40 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 149 10 13 18 31 31 17 9 20 46 30.87 
คณิตศาสตร์ 149 13 33 23 25 11 15 6 23 44 29.53 
วิทยาศาสตร์ 149 9 27 37 12 22 13 13 16 42 28.19 
สังคมศึกษา 149 9 35 27 31 22 11 10 4 25 16.78 
สุขศึกษา 149 10 3 1 7 12 53 36 27 116 77.85 
ศิลปะ 149 14 17 5 8 14 18 42 31 91 61.07 

การงานอาชีพฯ 149 9 19 31 25 22 14 14 15 43 28.86 
ภาษาต่างประเทศ 149 8 0 2 44 41 41 8 5 54 36.24 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 117 6 0 12 18 29 29 7 16 52 44.44 
คณิตศาสตร์ 117 18 21 8 17 15 13 7 18 38 32.48 
วิทยาศาสตร์ 19 0 3 2 6 1 3 1 1 5 26.32 
สังคมศึกษา 117 7 27 16 26 5 30 4 2 36 30.77 
สุขศึกษา 117 14 38 17 17 9 4 4 14 22 18.80 
ศิลปะ 117 13 18 5 11 19 20 19 12 51 43.59 

การงานอาชีพฯ 117 9 11 16 11 23 19 8 20 47 40.17 
ภาษาต่างประเทศ 117 7 1 0 10 51 19 21 8 48 41.03 

หมายเหตุ วิชาวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเพียงแค่ห้องวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 139 12 11 6 12 18 17 28 35 80 57.55 
คณิตศาสตร์ 139 10 12 9 19 20 16 20 33 69 49.64 
วิทยาศาสตร์ 37 2 4 4 12 7 1 5 2 8 21.62 
สังคมศึกษา 139 4 2 9 52 50 18 3 1 22 15.83 
สุขศึกษา 139 4 0 2 1 1 20 91 20 131 94.24 
ศิลปะ 139 9 25 18 18 27 29 9 4 42 30.22 

การงานอาชีพฯ 139 7 1 1 0 0 3 1 126 130 93.53 
ภาษาต่างประเทศ 139 8 10 3 34 55 24 5 0 29 20.86 

หมายเหตุ วิชาวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเพียงแค่ห้องวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
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     ภาคเรียนที่ 2 

 1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ไทย 208 0 26 27 24 15 26 34 56 116 55.77 
คณิต 208 11 19 26 63 42 31 8 8 47 22.60 

วิทยาศาสตร์ 208 40 43 32 38 28 15 9 3 27 12.98 
สังคมศึกษา 208 4 19 62 51 30 20 4 18 42 20.19 
สุขศึกษา 208 1 7 14 10 9 10 49 108 167 80.29 
ศิลปะ 208 1 85 45 28 20 26 3 0 29 13.94 

การงานอาชีพฯ 208 17 29 1 12 29 51 35 34 120 57.69 
ภาษาต่างประเทศ 208 5 32 40 43 31 19 16 22 57 27.40 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ไทย 184 22 77 30 24 11 13 4 3 20 10.87 
คณิต 184 29 27 19 12 21 25 23 28 76 41.30 

วิทยาศาสตร์ 184 18 5 12 33 42 34 22 18 74 40.22 
สังคมศึกษา 184 29 25 15 18 21 22 27 27 76 41.30 
สุขศึกษา 184 11 0 0 32 40 42 31 28 101 54.89 
ศิลปะ 184 62 20 14 17 13 16 12 30 58 31.52 

การงานอาชีพฯ 184 11 1 6 14 51 39 39 23 101 54.89 
ภาษาต่างประเทศ 184 11 14 16 21 52 36 19 15 70 38.04 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ไทย 169 12 40 18 29 28 15 18 9 42 24.85 
คณิต 169 22 44 14 27 19 16 14 13 43 25.44 

วิทยาศาสตร์ 169 24 23 14 15 11 22 29 31 82 48.52 
สังคมศึกษา 169 8 2 13 16 30 48 19 33 100 59.17 
สุขศึกษา 169 5 0 5 14 27 44 35 39 118 69.82 
ศิลปะ 169 7 4 1 4 9 7 32 105 144 85.21 

การงานอาชีพฯ 169 4 11 7 20 13 26 28 60 114 67.46 
ภาษาต่างประเทศ 169 19 51 22 29 23 18 5 2 25 14.79 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ไทย 141 11 1 4 12 22 48 19 24 91 64.54 
คณิต 141 22 24 18 31 14 17 7 8 32 22.70 

วิทยาศาสตร์ 141 11 0 20 70 21 12 5 2 19 13.48 
สังคมศึกษา 141 16 9 33 36 24 16 4 3 23 16.31 
สุขศึกษา 141 10 0 0 12 23 49 29 18 96 68.09 
ศิลปะ 141 11 14 8 32 21 18 3 34 55 39.01 

การงานอาชีพฯ 120 2 7 3 11 13 26 20 38 84 70.00 
ภาษาต่างประเทศ 141 11 0 0 16 50 50 9 5 64 45.39 

หมายเหตุ วิชาการงานอาชีพฯ จัดภาคเรียนที่ 2 การเรียนการสอนเฉพาะ ห้อง 1 - 4 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ไทย 111 3 0 15 19 28 27 8 11 46 41.44 
คณิต 111 9 17 22 19 11 9 3 21 33 29.73 

วิทยาศาสตร์ 17 0 0 0 2 3 7 3 2 12 70.59 
สังคมศึกษา 111 7 13 15 11 21 19 7 18 44 39.64 
สุขศึกษา 111 13 4 3 9 16 9 25 32 66 59.46 
ศิลปะ 111 19 4 7 6 18 10 17 30 57 51.35 

การงานอาชีพฯ 111 3 18 4 14 20 21 18 13 52 46.85 
ภาษาต่างประเทศ 111 27 5 21 24 19 9 2 4 15 13.51 

หมายเหตุ วิชาวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเพียงแค่ห้องวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 
จ านวน
นักเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ได้ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละที่ 
ได้ 3 ขึ้นไป 

ไทย 136 6 11 12 16 22 27 14 28 69 50.74 
คณิต 136 12 31 25 35 16 11 2 4 17 12.50 

วิทยาศาสตร์ 37 0 2 5 7 6 4 3 10 17 45.95 
สังคมศึกษา 136 6 0 2 18 22 25 33 30 88 64.71 
สุขศึกษา 136 4 0 0 12 13 45 48 14 107 78.68 
ศิลปะ 136 16 8 6 4 15 17 29 41 87 63.97 

การงานอาชีพฯ 136 5 1 0 24 28 26 37 15 78 57.35 
ภาษาต่างประเทศ 136 14 6 21 47 41 5 1 1 7 5.15 

หมายเหตุ วิชาวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเพียงแค่ห้องวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
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 2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 216 5 5 107 99 206 95.37 
ม. 2 189 7 4 77 101 178 94.17 
ม. 3 178 4 10 71 93 164 92.13 
ม. 4 149 8 0 24 117 141 94.63 
ม. 5 117 5 4 83 25 108 92.30 
ม. 6 139 3 0 59 77 136 97.84 
รวม 988 32 23 421 512 933 99.43 

 
 3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 216 4 0 72 140 212 98.14 
ม. 2 189 4 0 24 161 185 97.88 
ม. 3 178 3 0 24 151 175 98.31 
ม. 4 149 5 0 32 112 144 96.64 
ม. 5 117 2 0 41 74 115 98.29 
ม. 6 139 1 0 68 70 138 99.28 
รวม 988 19 0 261 708 969 98.07 

 
1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  

   ผลการสอบวัดระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

วิชา 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

มัธยมฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 165 52.73 14.42 89.00 17.00 53.00 46.00* 

คณิตศาสตร์ 165 26.45 11.01 60.00 4.00 24.00 24.00 
วิทยาศาสตร์ 164 32.88 8.85 64.00 10.00 32.00 34.00 
ภาษาอังกฤษ 164 26.29 5.76 42.00 12.00 26.00 28.00 
*มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 

ประเด็นพิจารณา 
จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร. 

ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    3 ดี 

1) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

692 988 70.04 3 ดี 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

741 988 75.00 3 ดี 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

707 988 71.55 3 ดี 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

811 988 82.08 4 ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

702 988 71.05 3 ดี 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

860 988 87.04 4 ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 
จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร. 

ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    4 ดีเลิศ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

890 988 90.08 5 ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

832 988 84.21 4 ดีเลิศ 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

791 988 80.06 4 ดีเลิศ 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

796 988 80.56 4 ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เป็นสถานศึกษาที่ปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา อยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานตามหลักสูตร มีทักษะด้านการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
สื่อสารกับผู้ อ่ืนได้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี ดังคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา        
“ลูก ทร.ม. ประหยัด มัธยัสถ์ รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย” ยอมรับความแตกต่างบนความหลากหลายทางเชื้อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรมได้ โดยจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของชุมชน มุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานและ 
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าร่วม
กิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการตามถนัดของตนเอง 

2. ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและเป็นไป

ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก

และอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนและสื่อสารได้ดี  ถึงแม้ผู้เรียนบางส่วนใน

โรงเรียนเป็นนักเรียนชายขอบ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ไม่มีสัญญาติไทย ภาษาที่ใช้สื่อสารกับครอบครัว

เป็นภาษาถิ่น เช่น ภาษามอญ พม่า กระเหรี่ยง และทวาย นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน และท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย มีความกล้าคิดและกล้าแสดงออก โดยมีพ้ืนฐานด้านทักษะอาชีพจาก

ครอบครัวที่ปลูกฝังให้นักเรียนพึ่งพาตนเองประกอบกับบริบทแวดล้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอ้ือต่อการท างาน
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หารายได้พิเศษ นักเรียนสามารถสืบค้นหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างมีวิจารณญาณ 

ใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน นักเรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย รักสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ มีการพัฒนา

ทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่าง

สม่ าเสมอ โดยการน าดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเผยแพร่การแสดงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถน าทักษะการ

แสดงไปใช้ในอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนได ้

ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน

และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เพศ และวัย ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เลือก

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกสุขภาวะ รักการออกก าลังกาย โดยนักเรียนทุกคนมีทักษะด้านกีฬา 

สามารถเล่นกีฬาได้ อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท เป็นบุคคลที่มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอมรับในกฎ

กติกาของกลุ่มและสถานศึกษา  

   2.1 สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 216 5 5 107 99 206 95.37 
ม. 2 189 7 4 77 101 178 94.17 
ม. 3 178 4 10 71 93 164 92.13 
ม. 4 149 8 0 24 117 141 94.63 
ม. 5 117 5 4 83 25 108 92.30 
ม. 6 139 3 0 59 77 136 97.84 
รวม 988 32 23 421 512 933 99.43 

ระดับคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 99.43) 
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   2.2 สรุปผลความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 216 107 99 206 95.37 
ม. 2 189 77 101 178 94.17 
ม. 3 178 71 93 164 92.13 
ม. 4 149 24 117 141 94.63 
ม. 5 117 83 25 108 92.30 
ม. 6 139 59 77 136 97.84 
รวม 988 421 512 933 99.43 

ระดับคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 99.43) 

   2.3 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับ 2 ข้ึนไป) ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
ม. 1 216 158 73.15 
ม. 2 189 113 59.79 
ม. 3 178 129 72.47 
ม. 4 149 98 65.77 
ม. 5 117 90 76.92 
ม. 6 139 122 87.77 
รวม 988 710 72.65 

ระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ระดับ 2 ขึ้นไป (ร้อยละ 72.65) 

 2.4 สรุปผลการสอบวัดระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

วิชา 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

มัธยมฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 165 52.73 14.42 89.00 17.00 53.00 46.00* 

คณิตศาสตร์ 165 26.45 11.01 60.00 4.00 24.00 24.00 
วิทยาศาสตร์ 164 32.88 8.85 64.00 10.00 32.00 34.00 
ภาษาอังกฤษ 164 26.29 5.76 42.00 12.00 26.00 28.00 
*มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า 
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 2.5 สรุปผลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 216 4 0 72 140 212 98.14 
ม. 2 189 4 0 24 161 185 97.88 
ม. 3 176 3 0 24 151 175 98.31 
ม. 4 149 5 0 32 112 144 96.64 
ม. 5 117 2 0 41 74 115 98.29 
ม. 6 139 1 0 68 70 138 99.28 
รวม 988 19 0 261 708 969 98.07 

ระดับคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 98.07) 

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา จัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา 

นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานมีทักษะด้านการประกอบอาชีพ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง มีทักษะการ

ท างาน มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นักเรียนรู้จักป้องกัน

ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ

ปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความกล้าแสดงความคิดเห็น มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม มีความสามารถด้านการแสดงออกทางด้าน

ศิลปะการแสดง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน งานฝีมือเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เข้าร่วมงานในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ “ลูก ทร.ม. ประหยัด มัธยัสถ์ รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย” 

4. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพราะถือเป็นการกระตุ้นการ

ท างานของสมอง ช่วยพัฒนาการจดจ า มีทักษะในการสื่อสาร และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด

จากการเรียนรู้  นอกจากนั้นควรมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาและยกระดับ

ความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล ควร

มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นโดยด าเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง   

 



15 
 

Self - Assessment Report : Saiyok Maneekanwittaya School  SAR : 2019 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 1. จัดการเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 

 2. จัดการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 3. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 4. จัดการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 5. ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
 6. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
 7. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาโรงเรียน เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับ 

ที่ได้ 
เทียบ 

ระดับคุณภาพ 
ความหมาย 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  3 ดี 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

3 3 ดี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

3 3 ดี 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4 4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4 4 ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 3 ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ มีการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียน และด าเนินงานภายใต้หลักวงจรการท างานแบบ PDCA และแนวทางตาม
พระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการท างานอย่างเป็นระบบ มีการ
ตั้งแต่คณะกรรมการก ากับติดตามดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา นอกจากนี้ ยังมีสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ที่มีความเข้มแข็งเป็นตัวจักรส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปอย่างมั่นคง สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ที่วางไว้  โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
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สนใจ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการ
นิเทศภายใน ก ากับติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเ สมอจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ จัดสภาพแวดล้อมและจัดบริการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพโดยได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่  จัดท าห้องเรียนและห้อง
ประกอบให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  อาคารเรียนให้มี
ความมั่นคง แข็งแรงสะอาดและปลอดภัย มีกิจกรรมปรับ ภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียน และบริเวณโดยรอบให้
เพียงพอร่มรื่นส าหรับผู้เรียน ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ ปรับปรุงห้องน้ า ห้อง
ส้วม ปรับปรุงโรงอาหารให้กว้างขวาง ถูกสุขลักษณะ สะดวก สบาย ส่งเสริมให้ครู มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลายโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดและเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ 
พัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ต าแหน่งข้อมูลสารสนเทศ
มีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  

2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้ สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                    
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก         
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
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3. จุดเด่น 
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามี

การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาใช้เทคนิคการประชุม ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา อย่างชัดเจน ด าเนินการร่วมมือกับหน่วยงาน ศูนย์การศึกษา องค์กรภาครัฐ 
เอกชน สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 
1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด แต่คณะกรรมการสถานศึกษา

ยังขาดความคิดเห็นในด้านการใช้งบประมาณตามงานต่างๆ 
2. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอยู่เสมอ ควรพัฒนาให้เป็นร่องรอยที่เป็นรูปธรรม 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 2. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ  
 3. เป็นโรงเรียนนวัตกรรมยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ  น าไปสู่การกระจาย
อ านาจ 5 ด้าน และเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที ่
 4. น า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบน าไปสู่การน า
เทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
 5. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  
 6. สถานศึกษาต้องเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาใน
การขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 7. กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้ 
เทียบ 

ระดับคุณภาพ 
ความหมาย 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  3 ดี 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3 3 ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3 3 ดี 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3 3 ดี 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3 3 ดี 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 3 ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เน้นกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการศึกษาดูงาน มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน ท าให้ครู
สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์  และจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบันทึกผลหลัง
การจัดการเรียนรู้ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผล
จากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบกลางวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียน และน าผลของงานวิจัยนั้น ไปพัฒนาการ
เรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียน การสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ ตามตัวบ่งชี้ ได้แก่ ครูศึกษาหลักสูตร จัดท า
โครงการสอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบโดยก าหนดเป้าหมายครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการปฐมนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาเพ่ือชี้แจงกระบวนการเรียนการสอน  วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  การวัดและประเมินผล  สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการทดสอบก่อนเรียน  
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และหรือประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาเรียน สอบถามความต้องการในการจัดการเรียนการสอน ใช้
ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสม จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ห้องสมุด เพ่ือการค้นคว้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีสื่อและ
เทคโนโลยี ที่ครูผู้สอนสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการวัดและการประเมินผลที่หลากหลาย ครู
ทุกคนได้รับค าสั่งแต่งตั้งเป็นครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีหัวหน้าระดับแต่ละ
ระดับชั้น ครูจัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่หลากหลายเพ่ือรู้จักนักเรียนรายบุคคล  เช่น 
การเยี่ยมบ้านนักเรียน การให้นักเรียนได้ประเมินตนเองในด้านต่างๆ  กิจกรรมโฮมรูม พบครูที่ปรึกษา  ส่งผล
ให้ครูสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค มีการประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครอง  น าข้อมูลมาพัฒนาการเรียน
การสอน  และจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง จัดโครงการส่งเสริมก าลังใจและยกย่องเชิด
ชูเกียรติ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้ครู
ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ มีการเตรียมการสอน จัดกิจกรรม  การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามที่หลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถ
ให้ค าชี้แนะแนะน าแก่ผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จนได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ทั้งระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ 

2. ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดและเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ครูมีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและ กลุ่มเก่ง มีการสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียน กลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายเพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูทุกคนยังมีงานวิจัย
ในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียน การสอนของครู
ครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จุดเด่น 
  กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และครูทุกคนมผีลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอนให้เด็กให้เหมาะสม  
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4. จุดควรพัฒนา 
 การน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบูรณาการ

หลักสูตรท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่อง นวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักใน
ท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

       1.1 การจัดการความรู้เพ่ือก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
       1.2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
       1.3 การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       1.4 การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
        1.5 การประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหา 

 2. วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ 
       รูปแบบที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่คาดหวัง มี
วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1)  การปรับเปลี่ยนท่าทีของครูในการจัดการเรียนรู้ 
  2)  การก าหนดเกณฑ์ท่ีคาดหวังและเกณฑ์การประเมินผล 
  3)  การจัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม 
  4)  การก าหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม 

       รูปแบบที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  1) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนพิเศษ 
  2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 

       รูปแบบที่ 3 การช่วยเหลอืนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  1)  การดูแลใกล้ชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและให้โอกาสนักเรียน 
  2)  การเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 3. การจัดหลักสูตรนอกระบบ 
 เป็นการจัดหลักสูตรพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยไม่ติดระบบปกติซ่ึงอาจใช้นวัตกรรมในการบริหารและ
ด าเนินการ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล

การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ

มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
          สถานศึกษาส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้
นักเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา จัดการศึกษา
รูปแบบทวิศึกษา นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานมีทักษะ
ด้านการประกอบอาชีพ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้จริง มีทักษะการท างาน มีความรับผิดชอบ มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีสุจริต สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น มี
ความกล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความมั่นใจกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม  มี
ค ว ามส ามา รถ ด้ า นก า รแสด งออกท า งด้ า น
ศิลปะการแสดง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น งานฝีมือเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เข้าร่วมงานในชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ “ลูก ทร.ม. ประหยัด มัธยัสถ์  
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย” 

คุณภาพของเด็ก 
           โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรม
พัฒนาความสามารถในการอ่าน เพราะถือเป็นการ
กระตุ้นการท างานของสมอง ช่วยพัฒนาการจดจ า มี
ทักษะในการสื่อสาร และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้  นอกจากนั้นควรมี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือ
พัฒนาและยกระดับความสามารถของผู้เรียนในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นโดยด าเนินการ
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง   
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร

จัดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ สถานศึกษาได้ ใช้ เทคนิคการประชุม ที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุก ฝ่าย
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ 
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ 
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา อย่างชัดเจน 
ด าเนินการร่วมมือกับหน่วยงาน ศูนย์การศึกษา 
องค์กรภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ชุมชน 
ผู้ปกครองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ซึ่งคณะกรรมการ
สถานศึกษายังขาดความคิดเห็นในด้านการใช้
งบประมาณตามงานต่างๆ 

2. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอยู่ เสมอ ควรพัฒนาให้ เป็น
ร่องรอยที่เป็นรูปธรรม 
 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
           กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริ ง  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนา การสอนให้เด็กให้เหมาะสม  

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
การน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย แลพัฒนาใน

เรื่องหลักสูตรโดยการ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบูรณา
การหลักสูตรท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ยิ่งขึ้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ส่งเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ควรให้คณะครูทุกคน  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 
ได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของ

ด้านการท างานวิจัยในเรื่อง นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
เพ่ือให้   ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักใน
ท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1. จัดการเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 

 2. จัดการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 3. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 4. จัดการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 5. ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
 6. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
 7. จัดการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาโรงเรียน เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

แผนปฏิบัติงานที่ 2  แผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 2. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ  
 3. เป็นโรงเรียนนวัตกรรมยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ  น าไปสู่การกระจาย
อ านาจ 5 ด้าน และเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที ่
 4. น า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบน าไปสู่การน า
เทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
 5. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  
 6. สถานศึกษาต้องเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาใน
การขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
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 7. กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

แผนปฏิบัติงานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
       1.1 การจัดการความรู้เพ่ือก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
       1.2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
       1.3 การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       1.4 การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
        1.5 การประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหา 

 2. วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ 
       รูปแบบที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่คาดหวัง มี
วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1)  การปรับเปลี่ยนท่าทีของครูในการจัดการเรียนรู้ 
  2)  การก าหนดเกณฑ์ท่ีคาดหวังและเกณฑ์การประเมินผล 
  3)  การจัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม 
  4)  การก าหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม 

       รูปแบบที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  1) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนพิเศษ 
  2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 

       รูปแบบที่ 3 การช่วยเหลอืนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  1)  การดูแลใกล้ชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและให้โอกาสนักเรียน 
  2)  การเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 3. การจัดหลักสูตรนอกระบบ 
 เป็นการจัดหลักสูตรพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยไม่ติดระบบปกติซ่ึงอาจใช้นวัตกรรมในการบริหารและ
ด าเนินการ 
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 ภาคผนวก 



 
 

การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

                       ด้วยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี                     
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เ พ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ได้พิจารณารายงานประจ าปี              
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงให้ความเห็นชอบ และอนุญาตให้เผยแพร่ได้                                                     
 
 
 

                    
                                                         (นายอุบล  มณีวรรณ์) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                   
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ค ำสั่งโรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ 

ที่ ๒๐ /๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมด ำเนินงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร  

กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 
…………………………………………………………. 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔๘  แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ว่ำด้วย
มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบตำมที่ประกำศกระกรวงศึกษำธิกำร ประกำศกฎกระทรวงกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕61 ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑  โดยให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี  ๒๕๖๑ เป็นไปด้วย                      
ควำมเรียบร้อย โรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ จึงจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดท ำรำยงำนประจ ำปี                              
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒ โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ดังนี้ 

 
 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 ๑.๑  นำยนนท์ปพจ   โสมจ ำรูญ  ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒  นำงสุดทัย    ลอยเมฆ                     กรรมกำร 
 ๑.๓  นำงสำวสุกัลยำ     เกตุแดง                      กรรมกำร 
 ๑.๔  นำงสำวณัฐธยำน์  น ำพำ   กรรมกำร 
 ๑.๕  นำยอำทิตย์   หมื่นคิด   กรรมกำร 
 ๑.๖  นำงสำวอิศรำภรณ์   พันธ์ธีรศรี  กรรมกำร 
 ๑.๗  นำงสำวสุปรำณี    ใจงำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑.๘  นำงสำวภัทรำนี   ภู่ขวัญเมือง  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน 
 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินงานแยกตามฝ่ายดังนี้ 
 ๒.๑  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ 

 ๒.๑.๑  นำยอำทิตย์   หมื่นคิด   หัวหน้ำ 
 ๒.๑.๒  นำยนนทนันท์   คมข ำ   เจ้ำหน้ำที ่
 ๒.๑.๓  นำยภำนุพงศ์    ทองดีเลิศ  เจ้ำหน้ำที ่
 ๒.๑.๔  นำยณพล   พูลพันธ์   เจ้ำหน้ำที ่
 ๒.๑.๕  นำยฉันทัช    กันทะดี   เจ้ำหน้ำที ่
 ๒.๑.๖  นำยฉัตรชัย   ผิวผ่อง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๑.๗  นำยภิญโญ    วงศ์สำม ี  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่    จัดเตรียมสถำนที่บริเวณหอสมุดโรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ  ให้พร้อมส ำหรับ           
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 

/….๒.๒ เจ้ำหน้ำที ่
 



-๒- 
 ๒.๒  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดท าเอกสารและพิธีการ 
  ๒.๒.๑  นำงสำวสุปรำณี  ใจงำม   หัวหน้ำ 
  ๒.๒.๒  นำงสำวภัทรำนี   ภู่ขวัญเมือง  เจ้ำหน้ำที ่
  ๒.๒.๓  นำงสำวสลิล  ปภัสโกศล  เจ้ำหน้ำที ่
  ๒.๒.๔  นำงสำวสุพัตรำ  บ่อบัวทอง  เจ้ำหน้ำที ่
  ๒.๒.๕  นำงสำวสิริพร  เผ่ำผำง   เจ้ำหน้ำที ่

๒.๒.๖   นำงสำวบุปผำ  เพียงลิ้ม   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  ๒.๒.๗   นำงสำวน้ ำฝน    อ่วมสะอำด  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร  
  มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง  ส ำหรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของ
 สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 
 
 ๒.๓    เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน ๔ มาตรฐาน ตามระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. นำงสุดทัย  ลอยเมฆ   หัวหน้ำ  
๒. ว่ำที่ ร.ต.ยุพดี  ยำขันทิพย์  เจ้ำหน้ำที่ 
๓. นำยมณฑกำนต์  จิตกล้ำ   เจ้ำหน้ำที่    
๔. นำงสำวสุกัญญำ   เตชะนันท์  เจ้ำหน้ำที่ 
๕. นำงสำวชนำนันท์   กุ่มพรม   เจ้ำหน้ำที่ 
๖. นำงสำวรุ่งระวี  จุ่มอูป   เจ้ำหน้ำที่ 
๗. นำยเสนำ   เหมือนหงส์  เจ้ำหน้ำที่ 
๘. นำยคชำนนท์   พงษ์สวัสดิ์  เจ้ำหน้ำที่ 
๙. นำงสำวจุฑำมณี   เธียรโกมลสกุล  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๐. นำยกิตติชัย    ก้อนแก้ว  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๑. นำยธนำ   ตันสกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒. นำยกิรพัฒน์  กิ่งทอง   ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ : จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรประเมิน เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  เขี ยน  กำรสื่ อสำร และกำรคิดค ำนวณ  กำรคิ ดวิ เครำะห์                                
คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสน เทศ และกำรสื่ อสำร  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพั ฒนำกำรจำก                                
ผลกำรสอบวัดระดับชำติ   ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรท ำงำน  
 

  ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. นำงสำวณัฐธยำน์  น ำพำ   หัวหน้ำ   
๒. นำยทองสุข    ทองไพรวรรณ  เจ้ำหน้ำที่ 
๓. นำยชินทัศ  เหลืองประมวล  เจ้ำหน้ำที่ 
๔. นำยสัญญำ    ศรีพิพัฒน์  เจ้ำหน้ำที่ 
๕. นำยกมล   คล้ ำมณี   เจ้ำหน้ำที่ 

/....๖. นำยสชุำติ 
 



-๓- 
๖. นำยสุชำติ   สวัสดิ์พงไพร  เจ้ำหน้ำที่ 
๗. นำงกำญจนำ   ยศตระกูล  เจ้ำหน้ำที่  
๘. นำยฉันทัช  กันทะดี   เจ้ำหน้ำที่ 
๙. นำยณพล   พูลพนัธ์   เจ้ำหน้ำที่ 
๑๐. นำยภูมิศักดิ์   พิศูจน์   เจ้ำหน้ำที่ 
๑๑. นำงล ำยอง  เหง้ำแก้ว  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๒. นำงสำวแพรวพรรณ จ ำปำทอง   เจ้ำหน้ำที่ 
๑๓. นำงสำวพรรณภำ  แสงหิรัญ   เจ้ำหน้ำที่ 
๑๔. นำยทวนทอง  วงศ์ศำโรจน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำงสำวรัตติกำญจน์  อุ่มอำรมย์  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ : จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรประเมิน เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
คุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
และควำมหลำกหลำย สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 

   
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. นำยนนท์ปพจ  โสมจ ำรูญ  หัวหน้ำ 
๒. นำงจิรำภรณ์   ภำณุพินทุ  เจ้ำหน้ำที่ 
๓. นำงสำวสกัลยำ    เกตุแดง   เจ้ำหน้ำที่ 
๔. นำงสำวอิศรำภรณ์  พันธ์ธีรศรี   เจ้ำหน้ำที่ 
๕. นำงสำวณัฐธยำน์   น ำพำ   เจ้ำหน้ำที่ 
๖. นำยอำทิตย์  หมื่นคิด   เจ้ำหน้ำที่ 
๗. นำงสำวไพรินทร์   ต๋ำค ำ    เจ้ำหน้ำที่ 
๘. นำงสำวภัทรำนี   ภู่ขวัญเมือง  เจ้ำหน้ำที่ 
๙. นำยธิเบต    นิลสวัสดิ ์  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๐. นำงสำวรัศมี   แสนแก้ว  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๑. นำงสำววรรณนิศำ   ล่องแพ   เจ้ำหน้ำที่ 
๑๒. นำยภำนุพงศ์    ทองดีเลิศ  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๓. นำยทินกร   นำมแสน  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๔. นำงสำวสลิล  ปภัสโกศล  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๕. นำงสำวน้ ำฝน    อ่วมสะอำด  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๖. นำยพิสุทธิ์    อรุณทอง  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๗. นำยภิญโญ    วงศ์สำมี   เจ้ำหน้ำที่ 
๑๘. นำยนนทนันท์  คมข ำ   เจ้ำหน้ำที่ 
๑๙. นำงสำวสุปรำณี  ใจงำม   เจ้ำหน้ำที่ 
๒๐. นำยฉัตรชัย    ผิวผ่อง   เจ้ำหน้ำที่ 
๒๑. นำงสำววรำงคณำ   ไทยภักดี   เจ้ำหน้ำที่ 
๒๒. นำงสำวจิดำภำ   ณฐทองธณบพต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๓. นำงสำวบุปผำ   เพียงลิ้ม   ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

  /....มีหน้ำที่ 
 



-๔- 
มีหน้าที่ : จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรประเมิน เกี่ยวกับเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ                  
ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำกำร
วำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย               
และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ กำรวำงแผนและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ  กำรวำงแผน
และจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงมีคุณภำพ                               
กำรมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ                    
ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. นำงสุดทัย   ลอยเมฆ   หัวหน้ำ 
๒. นำงวันเพ็ญ   ทับเกตุ   เจ้ำหน้ำที่ 
๓. นำยเอกพงษ์   ภิรมย์รื่น  เจ้ำหน้ำที่ 
๔. นำยอนุวัฒน์   กองจ ำปำ  เจ้ำหน้ำที่ 
๕. นำยณัฐพงษ์    วนำพิทักษ์กุล  เจ้ำหน้ำที่ 
๖. นำงส ำลี    สำยสุด   เจ้ำหน้ำที่ 
๗. นำงสำวทัศนีย์   โมลำงำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ : จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรประเมิน เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม                
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  กำรตรวจสอบและประเมิน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 

 
๒.๔ เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน ๘ องค์ประกอบ ตามระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

องค์ประกอบที่ ๑  กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๑. นำงสุดทัย    ลอยเมฆ   หัวหน้ำ  
2. นำงสำวสุกัลยำ  เกตุแดง   เจ้ำหน้ำที ่
3. นำงสำวณัฐธยำน์  น ำพำ   เจ้ำหน้ำที ่
4. นำยอำทิตย์   หมื่นคิด   เจ้ำหน้ำที ่
5. นำงสำวอิศรำภรณ์   พันธ์ธีรศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
องค์ประกอบที่ ๒  กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

๑. นำยฉัตรชัย  ผิวผ่อง   หัวหน้ำ 
๒. นำงสำววรำงคณำ   ไทยภักด ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
องค์ประกอบที่ ๓  กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 

๑. นำงสำวสลิล  ปภัสโกศล  หัวหน้ำ 
๒. นำยกิตติชัย    ก้อนแก้ว  เจ้ำหน้ำที ่
๓.   นำงสำวน้ ำฝน    อ่วมสะอำด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/.... องค์ประกอบที่ ๔   



 
  องค์ประกอบที่ ๔  ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

๑. นำยฉัตรชัย  ผิวผ่อง   หัวหน้ำ 
๒. นำยนนท์ปพจ   โสมจ ำรูญ  เจ้ำหน้ำที ่
๓. นำงสุดทัย    ลอยเมฆ                     เจ้ำหน้ำที่ 
๔. นำงสำวสุกัลยำ    เกตุแดง               เจ้ำหน้ำที ่
๕. นำงสำวณัฐธยำน์  น ำพำ   เจ้ำหน้ำที ่
๖. นำยอำทิตย์   หมื่นคิด   เจ้ำหน้ำที ่
๗. นำงสำวอิศรำภรณ์  พันธ์ธีรศรี  เจ้ำหน้ำที ่
๘. นำงสำววรำงคณำ   ไทยภักด ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
    องค์ประกอบที่ ๕  กำรจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

๑. นำยธนำ    ตันสกุล   หัวหน้ำ 
๒. นำงสำวทัศนีย์  โมลำงำม  เจ้ำหน้ำที ่
๓. นำยกิรพัฒน์    กิ่งทอง   เจ้ำหน้ำที ่
๔. นำงสำวจุฑำมณี   เธียรโกมลสกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
องค์ประกอบที่ ๖  จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

๑. นำงสำวสุปรำณี  ใจงำม   หัวหน้ำ 
๒. นำงสำวสลิล  ปภัสโกศล  เจ้ำหน้ำที ่
๓. นำงสำวภัทรำนี   ภู่ขวัญเมือง  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
องค์ประกอบที่ ๗  จัดท ำรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
     ๑. นำงสำวสุปรำณี  ใจงำม   หัวหน้ำ  
     ๒. นำงสำวภัทรำนี   ภู่ขวัญเมือง  เจ้ำหน้ำที ่

 ๓. นำงสำวจิดำภำ   ณฐทองธณบพต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔. นำงสำวบุปผำ   เพียงลิ้ม   ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
องค์ประกอบที่ ๘  กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๑. นำงสุดทัย  ลอยเมฆ   หัวหน้ำ 
๒. นำงสำวไพรินทร์  ต๋ำค ำ   เจ้ำหน้ำที ่
๓. นำงสำวภัทรำนี   ภู่ขวัญเมือง  เจ้ำหน้ำที ่
๔. นำยกมล  คล้ ำมณ ี  เจ้ำหน้ำที ่
๕. นำงสำวสุกัลยำ  เกตุแดง   เจ้ำหน้ำที ่
๖. นำยทองสุข  ทองไพรวรรณ  เจ้ำหน้ำที ่
๗. นำยอนุวัฒน์  กองจ ำปำ  เจ้ำหน้ำที ่
8.    นำยมณฑกำนต์  จิตกล้ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่  ด ำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน ๘ องค์ประกอบ                  
เพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของหน่วยงำนต้นสังกัด 

/...2.5 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโสต 
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๒.๕  เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสต 

๑ นำยเอกพงษ์    ภิรมย์รื่น  หัวหน้ำ 
๒ นำยพิสุทธิ์    อรุณทอง  เจ้ำหน้ำที ่
๓ นำยคชำนนท์   พงษ์สวัสดิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   จัดเตรียมเครื่องเสียง  โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอภำพ  สำยไฟส ำหรับกำรใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 

 
 ๒.๖  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผล 

๑. นำยทินกร   นำมแสน  หัวหน้ำ 
๒. นำงสำววรรณนิศำ   ล่องแพ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่  จัดท ำแบบประเมิน  ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรประเมิน  กำรประชุม   
เชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕6๑  ให้คณะกรรมกำรทุกท่ำน
ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ก ำหนด 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๑๑ มีนำคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  
 
 

                                 
                                                        (นำยนนท์ปพจ   โสมจ ำรูญ) 

           ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 
                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม 256๒  
ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  

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

วันพฤหัสบดี ๑๔ มีนาคม 256๒  
๑๕.๓๐ น. –  ๑๕.๔๐ น.  - ลงทะเบียนรับเอกสำร/เครื่องมือส ำหรับกำรประเมิน 
๑๕.๔๐ น. –  ๑๖.๐๐ น. - นำยนนท์ปพจ   โสมจ ำรูญ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
     รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรให้นโยบำยและชี้แจงกำรจัดท ำ 
     รำยงำนประจ ำปี 
   - ชี้แจงเครื่องมือส ำหรับกำรประเมินรำยด้ำน ๑๕ มำตรฐำน  
   - มอบหมำยหน้ำที่ให้คณะครูที่รับผิดชอบมำตรฐำนจัดท ำรำยงำน  

  เสนอต่อหัวหน้ำงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
๑๖.๐๐ น. –  ๑๗.๐๐ น. - หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำแจกแบบประเมิน               

  ให้คณะครูได้ท ำกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่รับผิดชอบ 
   (ประเมินมำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน มำตรฐำนที่ ๑ – 15) 
๑๗.๐๐ น. –  ๑๘.๐๐ น. - ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของแบบประเมินและสรุปผลมำตรฐำน   

  ด้ำนคุณภำพผู้เรียนเพ่ือดูควำมสอดคล้องกับค่ำเป้ำหมำย 
  ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

วันศุกร์ ๑๕ มีนาคม 256๒  
๑๕.๓๐ น. –  ๑๖.๐๐ น.  - กรอกผลกำรประเมินลงในตำรำงเพ่ือดูควำมสอดคล้องกับ 

  ค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 
๑๖.๐๐ น. –  ๑๖.๓๐ น. - ครูผู้รับผิดชอบมำตรฐำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน              
                                 กำรศึกษำของสถำนศึกษำลงในแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
   ( ร่องรอยควำมพยำยำม , วิธีกำรพัฒนำ , ผลกำรพัฒนำ ) 
๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. - รวบรวมเอกสำรเพื่อจัดพิมพ์รูปเล่มรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 ตามที่ประกาศกระกรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมีกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกในรอบต่อไป โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง                  
และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน มีจ านวน 
15 มาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีจ านวน ๓ มาตรฐาน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา                
จึงใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕6๑                        
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  

 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖1 

 
               (นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
     ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
    อันดีของสังคม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 

     ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                     
      ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๑๕ มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๖ ๓๐ 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

๕ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่ าเสมอ  ๐.๕ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๐.๕ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
๑ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ๑ 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  ๑ 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ

ตามจินตนาการ  
๑ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ๒ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ๑ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ๑ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ๑ 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                  อย่างต่อเนื่อง 

๕ 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่างๆ รอบตัว  

๒ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๑ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  ๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ๑ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
                   ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕ 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๒ 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ๑ 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ๑ 
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มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๕ 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ๑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ๑ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี 
                       เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ๒ 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  ๑ 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ๑ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ๑ 

ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๓๓ ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

๑ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา  

๒ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๑ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา ๑ 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ๑ 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ 
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๑ 
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๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๒ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ  

๒ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  ๒ 

 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  ๑ 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
๒ 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  ๒ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  ๒ 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                    ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ  
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ  

๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
                    ศักยภาพ 

๑๐ 
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

๔ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ๓ 
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๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

๓ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
                    กฎกระทรวง 

๕ ๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๑ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  

๑ 

 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  
๐.๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๐.๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ๑ 

ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๒ ๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 
                    เรียนรู้ 

๑๐ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

๕ 

ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๒ ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่     
                    ก าหนดขึ้น 

๕ 
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
๓ 

๑๔.๒ ผลการจัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๒ 

ด้านที่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๒ ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา 
                    และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๓ 

๑๕.๒ ผลการจัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๒ 

 
 

 
 

 

  



 
ประกาศโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-------------------------------------------- 

ตามที่ประกาศกระกรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมีกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียน 
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่า
เป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา มีคุณภาพและ              
ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖1 

 
              (นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
 
 
 
 
 
 

 
  



เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีจ านวน 3 มาตรฐาน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 
 
 
 
 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 

ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  

และมีประสิทธภิาพ 



 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
 

  ระดับ ๕ ดีเยี่ยม 
  ระดับ 4 ดีเลิศ 
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 ปานกลาง  
  ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 
  

 
 
 

  



เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน 15 มาตรฐาน 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

   มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ด้านที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ  ร้อยละ ๙6 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ ๙1 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก

สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ  

ร้อยละ ๙6 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ร้อยละ ๙1 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  ร้อยละ ๙0 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 

กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  
ร้อยละ ๙๒ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๘6 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ ๘2 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ 
                  เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  

ร้อยละ ๘2 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม  

ร้อยละ ๘2 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน  

ร้อยละ ๘6 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้น
ไป 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด 
                  สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ระดับดี 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง  

ร้อยละ ๗3 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ร้อยละ ๗6 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ  
ร้อยละ ๗2 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ร้อยละ ๗3 ได้ระดับดีขึ้นไป 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

   มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดี 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ได้ระดับดีมากขึ้นไป 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีมาก 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๘2 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖.๒ 
ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

ร้อยละ ๘8 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๘๘ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖.๔ 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                  เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๗.๑ 
ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ร้อยละ ๙1 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๒ 
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๓ 
ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๔ 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๙1 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๕ 
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

ร้อยละ ๘2 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๖ 
ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  

ร้อยละ ๙1 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๗ 
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน  

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา  

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๗.๙ 
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ  

ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

   มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน  

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ  

ระดับดีมาก 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

ระดับดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ  

ระดับดีมาก 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา  

ระดับดีมาก 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติ 
          งานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด  

ระดับดีมาก 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

ระดับดีมาก 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีมาก 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  ระดับดีมาก 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจ  
ระดับดีมาก 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

ระดับดีมาก 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ระดับดีมาก 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  

ระดับดีมาก 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน  

ระดับดีมาก 

 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

   มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่   
                   ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

ระดับดีมาก 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน  

ระดับดีมาก 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                   สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับดีเยี่ยม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

๑๒.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ระดับดีมาก 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับเยี่ยม 
ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีมาก 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ระดับดีมาก 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

ระดับดีมาก 

ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

   มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
๑๔.๒ ผลการจัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้

บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
ผู้เรียนร้อยละ90ได้ระดับดีขึ้นไป 

ด้านที่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น  

ระดับดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการจัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ระดับดีมาก 

 
 

  



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
 

  ระดับ ๕ ดีเยี่ยม 
  ระดับ 4 ดีมาก 
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 พอใช้ 
  ระดับ 1 ปรับปรุง 

 



 
 


