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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self  Assessment  Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2563 
 

 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ต าบลตกพรม   อ าเภอขลุง   จังหวัดจันทบรุ ี

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   
ตามท่ีโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ได๎นําเสนอผลการประเมินตนเอง เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 ท้ัง 3 มาตรฐาน ซึ่งได๎สะท๎อนภาพ
ความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพ มีการดําเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ และ
อยํางตํอเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ครั้งท่ี 
2/2564 เมื่อวันท่ี 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 
2563 ฉบับนี้ของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ท่ีสะท๎อนคุณภาพผ๎ูเรียน และผลสําเร็จของการบริหาร 
จัดการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ตํอการนําไปใช๎พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาตํอไป และเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพตํอไป 

   
  
                                                                           
         

 (นายอัมฤต  เป่ียมคูหา) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                                     วันท่ี 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ต้ังอยูํเลขท่ี 87 ตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1- 6 มีจํานวนนักเรียน 162 คน มีข๎าราชการครู 
จํานวน 12 คน  พนักงานราชการ 1 คน ผ๎ูบริหารจํานวน 1 คน ผ๎ูอํานวยการโรงเรียน คือ  นางนฤมล กงกุล 
ดํารงตําแหนํงเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563  ได๎ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2563 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้ จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยภาพรวมคุณภาพของสถานศึกษาอยูํในระดับคุณภาพ ดี  
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษา 3 ด๎าน โดยมีผลการประเมินรายด๎านดังนี้ ๑) ด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน มี
ผลการเมินระดับคุณภาพ ดี 2) ด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
3) ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผ๎ูเรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ดี ประกอบด๎วย 6 ตัวชี้วัด ได๎แกํ 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ มี
ผลการประเมินระดับคุณภาพ ปานกลาง 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน  ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา มีผลการประเมินระดับคุณภาพปานกลาง 3) มี
ความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ผลการประเมินระดับคุณภาพดี 4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี ๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ประกอบด๎วย 4 
ตัวชี้วัด ได๎แกํ ๑) มีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีผลการประเมินระดับคุณภาพ             
ยอดเย่ียม ๒) มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  ๓) ยอมรับ
ท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  ๔) มีสุขภาวะทาง
รํางกาย และจิตสังคม มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ ซึ่ง
ประกอบด๎วย 6 ตัวชี้วัด ได๎แกํ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน มีผล         
การประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีผลการประเมินระดับ
คุณภาพ ดี ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลํุมเป้าหมาย มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ  ๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ปานกลาง ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพ ดี ซึ่งประกอบด๎วย 5 ตัวชี้วัด ได๎แกํ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ ๓.๓ มีการบริหาร
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จัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ปานกลาง ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้       
ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

2. ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษามีการดําเนินงานตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษากระบวนการบริหารแบบ P D C A ครูมีความรู๎และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพราะ
ครูมีความมุํงมั่นต้ังใจในการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ปรับปรุงการเรียนการสอนในห๎องเรียน และใช๎
กระบวนการ PLC ในการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และแก๎ปัญหาของนักเรียนในห๎องเรียน โรงเรียนมีความพร๎อมท้ังใน
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือ เทคโนโลยี มีความพร๎อมด๎านสัญญาณ Internet สามารถใช๎
จัดการ เรียนการสอนได๎  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน หนังสือเสริม ส่ือวัสดุอุปกรณ์ ใหก๎ับผ๎ูเรียน สํงผล
ให๎ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยูํในระดับดี และผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนอยูํในระดับ
ยอดเย่ียม ผ๎ูเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีระบบดูแลชํวยเหลือโดยมีการเยี่ยมบ๎าน 100%  
ผ๎ูเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กรมพลศึกษา มีสุขภาวะทางจิตดีสามารถอยูํ
รํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎ 

 3. ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 จุดเด่น 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาโดยภาพรวม มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 
  2. ได๎รับการเรียนรู๎จากวิทยากรท๎องถิ่นและแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 
  ด้านการบริหารและการจัดการ 
  1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมของครู และบุคลากรทางการศึกษา  และมีการ
สํงเสริม พัฒนาครู และบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2. สถานศึกษาพัฒนางานวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  1. ครูมีความต้ังใจ มุํงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎แสวงหาความรู๎
จากส่ือ เทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  
  2. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผ๎ูเรียน 

 จุดที่ควรพัฒนา 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวํา
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
  2. การอําน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
  3. การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
  4. การสร้างนวัตกรรมของผ๎ูเรียน 
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  ด้านการบริหารและการจัดการ 

  1. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน และ มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพ         
การจัดการศึกษา  
  2. สถานศึกษาควรพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  3. สถานศึกษาควรพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎มี                 
ความสะอาดและปลอดภัย 
  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎หลากหลายมากยิ่งขึ้น เชํน ในวิชาเลือกเสรี โดย
นักเรียนสามารถเลือกเรียนอยํางอิสระ เพื่อให๎ตรงตามความสนใจ เพื่อสามารถนําไปพัฒนาตํอยอดได๎ตรงตาม
เป้าประสงค์ให๎มากท่ีสุด  
  2. สถานศึกษาควรสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียนเพิ่มข้ึน เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎และสัมผัส
ประสบการณ์ตรงนอกห๎องเรียน 
  3. การวัดและประเมินผลผ๎ูเรียนเพื่อลดปัญหาการมีผลการเรียนเป็นศูนย์ 
 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  1. การจัดแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เชํน ห๎องสมุด สวนสมุนไพร เพื่อเป็นฐาน           
การเรียนรู๎ที่สํงเสริมทักษะอาชีพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให๎ผ๎ูเรียนและชุมชนสามารถค๎นคว๎าหาความรู๎ 
ได๎ตลอดเวลา 

  2. การสํงเสริมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องการอําน เขียน ส่ือสารและคิดคํานวณ เชํน โครงการ 
1 ห๎องเรียน 1 นวัตกรรม 
  3. สร๎างความตระหนักและความสําคัญของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ 
จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม โดยใช๎รูปแบบการบริหาร P D C A 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผ๎ูปกครอง และชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาการบริหารจัดการ และคุณภาพ
การศึกษา  
  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

1. ผ๎ูสอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เป็นการสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎เรียนรู๎ด๎วยสมอง ด๎วยกาย และด๎วย
ใจ สามารถสร๎างองค์ความรู๎ผํานกระบวนการคิดด๎วยตนเอง มีสํวนรํวมในการเรียนการสอน เน๎นการปฏิบัติจริง 
สามารถทํางานเป็นทีมได๎ ศึกษาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน และปราชญ์ชาวบ๎าน  
  2. สถานศึกษาจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับการแลกเปล่ียนเรียนรู๎จากการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อสะท๎อนปัญหาและพัฒนาการมีผลลการเรียนเป็นศูนย์ของผ๎ูเรียน 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ฉบับนี้  
จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข๎อ 3 ระบุให๎สถานศึกษาจัดสํง
รายงานผลการประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี          
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
ผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
3 มาตรฐาน ได๎แกํ คุณภาพของผ๎ูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญเพื่อนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผํานมาตํอหนํวยงานต๎นสังกัด  
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนเผยแพรํตํอสาธารณชนได๎รับทราบ และเตรียมความพร๎อมในการรับ             
การประเมินภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา              
(องค์การมหาชน) ตํอไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผ๎ูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง
ทุกฝ่ายท่ีมีสํวนรํวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้ คณะ
ผ๎ูจัดทําหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตํอการนําไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ในปีการศึกษา 2564 ตํอไป 
 

 

           ( นางนฤมล กงกุล) 
          ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
                   วันท่ี 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช 
 

สารบัญ 

เร่ือง หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา………………………………………………………………………………………… 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร.................................................................................................................... 

ข 
ค 

ค าน า................................................................................................................................................. ฉ 
สารบัญ............................................................................................................................................. ช 
          สารบัญตาราง……………………………………………………………………………………………………….. ซ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา......................................................................................... 1 
           ข๎อมูลท่ัวไป......................................................................................................................... 1 
ส่วนที2่ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา............................................................................... 6 
           ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.......................................... 8 
           มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผ๎ูเรียน..................................................................................... 8 
           มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ............................................................ 1๓ 
           มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ.......................... 1๘ 
ส่วนที ่3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ.............................................. ๒๑ 
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น)..................................................... 2๕ 
ภาคผนวก.......................................................................................................................................... 2๘ 

 ข๎อมูลสถานศึกษา 
 ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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 คําส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสถานศึกษา 
 คําส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
 หนังสือเชิญผ๎ูทรงคุณวุฒิร่วมการประเมิน ก ากับ ติดตาม งานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ท่ีต้ัง 87 หมูํ 5 ตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรีตราด โทร 0-3949-2037  
โทรสาร 0-3949-2036 e-mail:tokpromwit@hotmail.com  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อที่ 35 ไรํ เขตพื้นท่ีบริการ 15 หมูํบ๎าน  ได๎แกํ หมูํ 1 – 11 ต.ตกพรม หมูํ 1, 
2, 6 ต.มาบไพ และหมูํ 7 ต.บํอเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

2. ข้อมูลนักเรียน 
 ปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 จํานวน   162  คน  (ข๎อมูล 1๘ กรกฎาคม 2563) 
 
3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีครูและบุคลากรจํานวนท้ังส้ิน 16 คน จําแนกได๎ดังนี้ ผ๎ูบริหาร จํานวน  
1 คน ข๎าราชการครูจํานวน 12 คน พนักงานราชการ จํานวน 1 คน ครูอัตราจ๎าง จํานวน - คน  
 ครูธุรการ จํานวน 1 คน นักการภารโรง จํานวน 1  คน 
 

4. สภาพบริบทโรงเรียน 
1. โรงเรียนตกพรมวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมี 

ลักษณะ พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบลํุม สลับเนินเขาสูงและป่าไม๎ พื้นท่ีสํวนใหญํเป็นสวนผลไม๎ เชํน เงาะ ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง ส๎ม และสวนยางพารา มีประชากรโดยรวมประมาณ 1,560 ครัวเรือน บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนวัดมาบไผํ วัดมาบไพ วัดตกพรม โรงเรียนวัดตกพรม สถานีอนามัยตกพรม อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ เกษตรกรรม สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ผ๎ูปกครองสํวนใหญํจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จัก
โดยท่ัวไป คือ รําสวด 

2. โอกาสและข๎อจํากัดของโรงเรียน 
 โอกาสของโรงเรียน คือ สภาพแวดล๎อมภายนอกของโรงเรียนอยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎ และได๎รับการ
สนับสนุนจากผ๎ูปกครอง ชุมชน รวมท้ังหนํวยงานจากภาครัฐและเอกชนท้ังภายในตําบลและภายนอกท่ี
ชํวยเหลือโรงเรียนในการจัดกิจกรรมตําง ๆ นอกจากนี้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยงัมีการพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่องทําให๎การจัดการเรียนรู๎ และการทํางานพิเศษอื่น ๆ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  
 ข๎อจํากัดของโรงเรียน คือ ประชาชนในพื้นท่ีบริการสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรมรับจ๎าง หรือ
การค๎าขายทําให๎มีรายได๎ไมํแนํนอน รวมท้ังระดับการศึกษาท่ีไมํสูงนัก จึงยังมีบางครอบครัวไมํสนับสนุนให๎บุตร
หลานเรียนตํอในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อ
ชํวยงานทางบ๎านหรือเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับครอบครัวมากกวําจะสนับสนุนทางด๎านการศึกษา 
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5.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
จัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ  ก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยี  สร๎างทักษะอาชีพ มีคุณธรรม น๎อมนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  บริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวม บนพื้นฐานความเป็นไทย  ใสํใจส่ิงแวดล๎อม 

พันธกิจ 
 1.  จัดการศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 2.  สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีการพัฒนาตนเอง 
  3.  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
  4.  สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.  จัดการศึกษาให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎คํูคุณธรรม 
  6.  สํงเสริมทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
  7.  สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีจิตสํานึกรักษ์ความเป็นไทยและปฏิบัติตามคํานิยมหลัก 12 ประการ 
  8.  ปลูกจิตสํานึกให๎ผ๎ูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดล๎อม 

 
เป้าหมาย 

 1.  ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติสูงขึ้นร๎อยละ 3 ทุกปี 
  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่อง 
  3.  มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเพียงพอตํอการใช๎งาน 
  4.  ผ๎ูเรียนมีทักษะอาชีพและใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง 
  5.  ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามคํานิยมหลัก 12 ประการ 
  6.  ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
  7.  ผ๎ูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดล๎อม 

      อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 กิจกรรมดี มีน้ําใจ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 วิถีประชาธิปไตย 

6.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านผู้เรียน 

1. การจัดแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ได๎แกํ อินเทอร์เน็ต การปรับปรุงห๎องสมุดและ
อินเทอร์เน็ตให๎สามารถบริการผ๎ูเรียนได๎อยํางเต็มรูปแบบ  

2. การสํงเสริมโครงการทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ให๎นักเรียนได๎มีความสามารถด๎านทักษะอาชีพ
ตํางๆ เพื่อใช๎นําไปประกอบอาชีพในอนาคตได๎ 

3. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีทักษะและความรู๎ตามหลักสูตร พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง  โดยเฉพาะกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา 
โดยการพิจารณาปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผล จัดการวัดผลตามสภาพจริง อิงพัฒนาการของผ๎ูเรียน 
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การนําผลไปใช๎ในการพัฒนาผ๎ูเรียนอยํางสม่ําเสมอ  สํงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ และความคิดสร๎างสรรค์  โดยการมอบหมายให๎ผ๎ูเรียนทําโครงงาน  การสืบค๎นข๎อมูล   
การเขียนเรียงความ การรายงานและการเขียนรายงาน การพูดหน๎าช้ัน และการประกวดแขํงขันทักษะวิชาการ
อยํางตํอเนื่อง   

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  โรงเรียนควรพฒันาหลักสูตรท๎องถิ่น ให๎เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท๎องถิ่น และพัฒนา
เทคโนโลยีในด๎านคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตท่ีทันสมัย ในการให๎บริการนักเรียนในการเรียนรู๎ สืบค๎น
ข๎อมูลท่ีรวดเร็ว และใช๎การบริหารจัดการของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ 

7. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎ได๎ตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริม ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมการจัดกระบวนการประชาธิปไตย และคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมทุกภาคสํวนรํวมในการจัดการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย และคํานิยม 12 ประการ 
 กลยุทธ์ที่ 7 สํงเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
    ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 
ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดี 
2 2 ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ ดี 
3 3 ผ๎ูเรียนมีการใฝ่รู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ดีมาก 
4 4 ผ๎ูเรียนคิดเป็นทําเป็น ดี 
5 6 ประสิทธิผลของการเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ ดีมาก 
6 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดี 
7 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและ 

ต๎นสังกัด 
พอใช๎ 

8 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

10 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
11 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 

มาตรฐาน  และพัฒนาสํูความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี ได้แก่ 
ลําดับท่ี ตัวบํงช้ีท่ี ช่ือตัวบํงช้ี ระดับคุณภาพ 

5 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน ต๎องปรับปรุง 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ❑ รับรอง  ไมํรับรอง. 
ข้อเสนอแนะ 

 1. การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553  
  โรงเรียนดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ มีเอกสารหลักฐาน รํองรอย ประกอบการ
ดําเนินงานชัดเจน สําหรับการบริหารจัดการด๎านข๎อมูลระบบสารสนเทศยังไมํครอบคลุม รวมถึงการนําผล      
การดําเนินงานมาใช๎ในการพัฒนาในปีตํอไปยังไมํชัดเจนนัก ควรพัฒนาการบริหารจัดการด๎านการจัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศให๎ครอบคลุมตามภาระงานและมาตรฐานการศึกษาให๎เป็นระบบยิ่งขึ้น และนําผลการประเมินมาใช๎
ในการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
 2. มาตรฐานด๎านผ๎ูเรียน  
  ควรพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎  โดยเฉพาะกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ําลง ได๎แกํ คณิตศาสตร์ และสุขศึกษาและพลศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 
  3. มาตรฐานด๎านการจัดการเรียนรู๎ 
 ครูเป็นผ๎ูมีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิ มีความรู๎ความสามารถ มีการแสวงหาเทคนิควิธีการสอนแบบ
ใหมํๆ มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ 
 ควรมีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล และเพิ่มเติมเรื่องการทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะสํงผลตํอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได๎อีกด๎วย 
 4. มาตรฐานด๎านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ผ๎ูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผ๎ูนําในการจัดการศึกษา ผ๎ูเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ สํวนใน
การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติของโรงเรียน ควรสํงเสริมให๎มีการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ P D C A 
 ควรพัฒนาและสร๎างความชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพให๎แกํบุคลากร
ทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน โดยเฉพาะด๎านการพัฒนา
ระบบข๎อมูลสารสนเทศ และการนิเทศภายในท่ีเป็นระบบอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืน 
 5. มาตรฐานด๎านการพัฒนาชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
 มีการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทุกฝ่ายมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา และควรพัฒนา
ระบบการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น ต้ังแตํระบบข๎อมูลสารสนเทศ การพัฒนา การ
ใช๎ และการรายงานและประเมินการพฒันาแหลํงเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

9. การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ โดยการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน รํองรอย จากการสรุป

รายงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 ครบถ๎วนทุกโครงการ และนําผลการ
ประเมินท่ีไมํประสบความสําเร็จมาดําเนินการพัฒนาโครงการในปีตํอไป เชํน มาตรฐานด๎านผ๎ูเรียน การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สูงขึ้น โดยการนําผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
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(O-NET) มาวิเคราะห์รายมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พฒันาส่ือการ
สอน ให๎บริการแหลํงเรียนรู๎จากระบบอินเตอร์เน็ต ให๎ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการขึ้น 

การจัดการเรียนรู๎ ผ๎ูสอนมีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล นําผลไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีครบ พร๎อมนําผลการวิเคราะห์การทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) ปีท่ีผํานมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให๎มากขึ้น  และเพิ่มเติมเรื่องการทําวิจัยใน          
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่องอีกด๎วย 

มาตรฐานด๎านการบริหารและการจัดการศึกษา สร๎างความเข๎าใจให๎กับข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนวําการประกันคุณภาพเป็นส่ิงท่ีทุกคนต๎องรู๎ ต๎องเข๎าใจและมีสํวนรํวมในการการดําเนินการ 
เริ่มต้ังแตํวิเคราะห์บริบทโรงเรียน กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มาตรฐาน คําเป้าหมาย ตลอดจนการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม ในการแก๎ไข การพัฒนาให๎บรรลุมาตรฐานและเป้าหมายท่ีทุกคนกําหนดรํวมกัน และ
ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแตํละปี เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ ทุกโครงการ/กิจกรรม จัดทําปฏิทินการนิเทศการดําเนินงานเป็นระยะ กํอนสรุปรายงานผลเป็น
สารสนเทศ และรํวมกันจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียน(SAR) ของทุกปี 
 มาตรฐานด๎านการพัฒนาชุมชนแหํงการเรียนรู๎ จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลตําบลตกพรม เป็นคําวิทยากรท๎องถิ่นทุกปีในการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยการมาสอน
นักเรียนในวิชาชีพการประกอบอาหาร  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

 ตารางท่ี 3 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
 
 
ที่ 

 
 

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
 

เป้าหมาย การ
บรรลุผล 

การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /
ประเด็น

พิจารณา) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
ชาติ (มฐ.ท่ี / 

ประเด็น
พิจารณา) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (  /  )  บรรลุ 

(  X  )  ไม่
บรรลุ 

(จ านวน 
หรือร้อยละ) 

(จ านวน 
หรือร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎ได๎ตามมาตรฐานการศึกษา 
1 โครงการพัฒนานักเรียน 

- สํงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน
ได๎แกํ ชุมนุม  

90 98.15 
 
 
 

 
มาตรฐานที่ 3 

ประเด็น
พิจารณาที่ 1 

 
มาตรฐานที่ 3 

2 โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ 
- สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลํุม
สาระการเรียนรู ๎

90 88.70 
 
 

มาตรฐานที่ 3 
ประเด็น

พิจารณาที่ 1 

 
มาตรฐานที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
2 โครงการพัฒนาบุคลากร 

-อบรมสัมมนา 80 95 
 
 

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็น

พิจารณาที่ 4 

 
มาตรฐานที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ 
-พัฒนางานเทคโนโลยี 70 80 

 
 

มาตรฐานที่ 1,3 
ประเด็น

พิจารณาที่ 4,2 

 
มาตรฐานที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 กิจกรรมชุมนุม 

-สํงเสริมทักษะอาชีพ 
80 

 
 

98.15 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
ประเด็น

พิจารณาที่ 6 
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ที่ 

 
 

ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย การ
บรรลุผล 

การบรรลุผล 
(  /  )  บรรลุ 

(  X  )  ไม่
บรรลุ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /
ประเด็น

พิจารณา) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
ชาติ (มฐ.ท่ี / 

ประเด็น
พิจารณา) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

(จ านวนหรือ
ร้อยละ) 

(จ านวนหรือ
ร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดกระบวนการประชาธิปไตย และคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน 
1 โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยและวินัย

นักเรียน 
- กิจกรรมเลือกต้ังประธานสภานักเรียน 

 
 

80 

 
 

92.10 

 
 
 

 
 

มาตรฐานที่ 1 

 
 
มาตรฐานที่ 1 

- กิจกรรมวันแม ํ 80 94.00 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลท่ี 10  

80 
 

88.20 
 

- กิจกรรมวันไหว๎คร ู 80 92.40 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย และค่านยิม 12 ประการ 

1 โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไป 
 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 - งานสัมพันธ์ชุมชน  

80 90 
 
 
 

 
 

มาตรฐานที่ 2 

 
มาตรฐานที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 80 95  
 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 2 
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2. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวม ดี 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผ๎ูเรียน ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรยีน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ท้ังด๎าน
ความสามารถในการอําน การเขียน การคิด การส่ือสาร การใช๎เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปสํูการสร๎างนวัตกรรม 
ได๎แกํ การประชุมปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดฯ (ฉบับ
ปรับปรุงพ.ศ.2560) ปรับปรุงเมื่อปีการศึกษา 2563 เพื่อให๎ครูใช๎เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 
โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ของ ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ 
กิจกรรมรักการอําน กิจกรรมการเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ และทักษะทางด๎านกีฬา และกําหนด
โครงการ/กิจกรรมพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา สํงเสริมพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีความกล๎าแสดงออก 
สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุข มีคํานิยมท่ีดี ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับ
ความแตกตําง ตลอดจนมีสุขภาวะทางรํางกายและสังคม ได๎แกํ กิจกรรมวันสุนทรภูํและวันภาษาไทยแหํงชาติ 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรมจิตอาสา
เพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชน สมุดบันทึกความดี กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยและการป้องกันการทุจริต 
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ได๎แกํ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  

ผลการพัฒนา 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 สถานศึกษาได๎ต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินภายในของสถานศึกษา รวบรวมข๎อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียนด๎านตําง ๆ จากผ๎ูเรียนทุกคน (จํานวน ๑๕๖ คน) แล๎วนํามาประเมินตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี เมื่อพิจารณาแตํละช้ีวัด พบวํา 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
โดยตัวชี้วัดนี้สถานศึกษากําหนดการพิจารณาเป็น ๓ ประเด็นได๎แกํ  
การประเมินด๎านการอําน เขียน ส่ือสารภาษาไทย พบวํา นักเรียนจํานวน ๑๑๘ คน มีผลการประเมิน

ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ ๗๕.๖๔  (สูงกวําคําเป้าหมาย ร๎อยละ ๖๘) ระดับคุณภาพดีเลิศ   
 การประเมินด๎านการอําน เขียน ส่ือสารภาษาอังกฤษ พบวํา นักเรียนจํานวน ๘๕ คน มีผลการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ ๕๔.๔๙  (คําเป้าหมาย ร๎อยละ ๖๕) ระดับปานกลาง 
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 การประเมินด๎านการคิดคํานวณ พบวํา นักเรียนจํานวน ๑๐๕ คน มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร๎อยละ ๖๗.๓๐ (สูงกวําคําเป้าหมาย ร๎อยละ ๖๕) ระดับคุณภาพดี 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา            
 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จํานวน ๙๕ คน คิดเป็นร๎อยละ ๖๐.๙๐ (ตํ่ากวําคํา
เป้าหมาย ร๎อยละ ๖๕)  ระดับคุณภาพปานกลาง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู
ท่ีฝึกให๎ผ๎ูเรียนมีการคิดวิเคราะห์ กล๎าแสดงความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล ตัวอยํางกิจกรรมท่ี
นักเรียนทํารํวมกันได๎แกํ กีฬาสี ซึ่งนักเรียนต๎องมีการคิดวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการภายในคณะสีด๎วยตัว
นักเรียนเอง มีครูสีเป็นเพียงผ๎ูคอยให๎คําแนะนํา และกิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
(Open House) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียนและครูได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการใน
รูปแบบออนไลน์ เนื่องด๎วยสถานการณ์การแพรํระบาดของไวรัสโคโรนา มีการรํวมวางแผนและทํางาน                  
การออกแบบและจัดทําส่ือนําเสนอผลงาน และแก๎ปัญหาในการทํางาน กิจกรรมโครงการอบรมพลังงานชุมชน
และเยาวชนต๎นแบบพลังงาน ท่ีนักเรียนได๎มีสํวนรวํมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นการบริหารจัด
การพลังงานสะอาดในโรงเรียน 
  นอกจากนี้สถานศึกษายังได๎จัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ รายวิชาโครงงาน
บูรณาการ รายวิชา IS และรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๖๙.๙๐ (ตํ่ากวําคํา
เป้าหมาย ร๎อยละ ๗๐)  ระดับคุณภาพดี เนื่องจากนักเรียนรํวมกันทํากิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ มีการ
วางแผนและออกแบบตัวช้ินงานจากกิจกรรม สามารถอธิบายหลักการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน ปัญหาและ
อุปสรรคได๎ กิจกรรมชุมนุมเพื่อสํงเสริมทักษะอาชีพ นักเรียนแตํละคนได๎มีโอกาสรํวมกันแสดงความคิดเห็น 
แสดงศักยภาพในการแก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแตํละชุมนุมรํวมกัน เชํน ชุมนุมปลูกผักไฮโดรโพนิค ชุมนุมเบเกอรี่ 
ชุมนุมปลากัด ชุมนุมแคคตัส  

 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘๑.๘๒ (สูงกวําคํา
เป้าหมาย ร๎อยละ ๘๐)  ระดับคุณภาพดีเลิศ โดยนักเรียนสามารถใช๎ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบ เทคโนโลยีสร๎างช้ินงานได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภัย สามารถใช๎ส่ือ
และเทคโนโลยีประกอบกิจกรรมการเรียนรู๎ในทุกรายวิชาตามท่ีครูมอบหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพรํ
ระบาดไวรัสโควิด 19 ท่ีต๎องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เชํน การใช๎แอพลิเคชัน  Line ,  
google classroom , google meet , classdojo , ZOOM , Facebook group , Kahoot , Tiktok                
ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง ๘ กลํุมสาระการเรียนรู ๎
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยสถานศึกษากําหนดประเด็นการพิจารณาตัวชี้วัดนี้
เป็น ๒ ด๎าน ดังนี้ 
  ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉล่ียทุกคน ทุกระดับช้ัน พบวํา นักเรียน
ร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย ๒.๐ 
ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย ๒.๕ ขึ้นไป 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย ๓.๐ ขึ้นไป  
โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๗ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๖๐)  ดังแผนภูมิ 

 
   

  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ พบวํา ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎มีคะแนน
เฉล่ียแตํละวิชาสูงกวําขีดจํากัดลําง คิดเป็นร๎อยละ ๖๘.๑๕ (สูงกวําคําเป้าหมาย ร๎อยละ ๕๕) ระดับคุณภาพ ดี 

 

 

81.29 73.63 
86.29 94.31 92.67 86.90 91.86 

64.33 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
คําเป้าหมายร๎อยละ 60 คําร๎อยละที่ได๎ระดับดีขึน้ไป 

55 55 55 55 55 

66.67 66.67 

81.48 

62.96 62.96 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คําเป้าหมายร๎อยละ 55 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคําเฉลี่ยของคะแนนสูงกวําขีดจํากัดลําง 
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6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  สถานศึกษากําหนดการพิจารณาตัวชี้วัดนี้เป็น ๒ ประเด็น 
  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร๎อยละ ๘๓.๓๓ (สูงกวําคําเป้าหมาย ร๎อยละ ๗๐) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 นักเรียน สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตามความสนใจ มีผลการประเมินใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๔ (สูงกวําคําเป้าหมาย ร๎อยละ ๘๐) ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ สูงกวําคําเป้าหมาย ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา มุํงเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ เน๎นการปฏิบัติ มีกิจกรรมแนะแนว
ท่ีแนะแนวเกี่ยวสังคม ชีวิต และการศึกษาตํอ  
  นอกจากนี้สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนโดยเน๎นเป็นชุมนุมทักษะอาชีพ ได๎แกํ 
ชุมนุมปลากัด ชุมนุมอาหาร ชุมนุมขนมอบ ชุมนุมผักไฮโดรโพนิก ชุมนุมผกาพาเพลิน ชุมนุมจัดดอกไม๎ ชุมนุม
เกษตร ชุมนุมตัดผม ชุมนุมกีฬา เป็นต๎น โดยผ๎ูเรียนเลือกเรียนชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ เมื่อผ๎ูเรียน
ได๎รับความรู๎จากการรํวมกิจกรรมชุมนุม ผ๎ูเรียนสามารถนําความรู๎ไปเป็นพื้นฐานในการทํางานเพื่อตํอยอดเป็น
อาชีพในอนาคตตามความถนัดและความสามารถ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผลการพัฒนา 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 นักเรียน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา และมีคุณลักษณะท่ีดีตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จํานวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕) 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ท้ังนี้เนื่องจากมีการสํงเสริมระเบียบวินัย ตามโครงการสํงเสริมประชาธิปไตยและวินัย
นักเรียน โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนในการเสนอระเบียบการแตํงกายและทรงผมตํอ
สถานศึกษา มีการตรวจระเบียบเครื่องแตํงกายโดยสภานักเรียน ตรวจโดยครูที่ปรึกษา ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
โฮมรูมกับครูที่ปรึกษาทุกเช๎ากํอนเข๎าเรียนคาบแรก กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และ  
กิจกรรม 5ส ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีผ๎ูเรียนทําความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบในชํวงเวลาหลังเลิกเรียน โดยมี
คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผ๎ูตรวจ  
  กิจกรรมดังกลําวข๎างต๎นเป็นการปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ 
กิจกรรมดี มีน้ําใจ 

 2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 นักเรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับประเพณีและภูมิปัญญาไทย มีผลการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐) ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับประเพณีและภูมิปัญญาไทย เชํน กิจกรรถวายเทียน
จํานําพรรษา กิจกรรมทําบุญตักบาตรหรือทําความดีเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมไหว๎ครู 
กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมปลูกป่าในโครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผํนดิน ณ พื้นท่ีสาธารณประโยชน์
บ๎านเพกา หมูํท่ี 5 ตําบลตกพรม  คํายป่าชุมชนเยาวชนคนรักษ์ป่า ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ๎านอํางเอ็ด 
(มูลนิธิชัยพัฒนา) ซึ่งเป็นการจัดคํายตํอเนื่องเป็นปีท่ี 10 เป็นแหลํงเรียนรู๎ใกล๎ชุมชน เพื่อเรียนและรู๎จักท๎องถิ่น
ของตนเอง กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านทักษะอาชีพจากวิทยากรท๎องถิ่นในรายวิชาอาหารเพื่ออาชีพ ได๎แกํ  
นางพรวิลัย ชัยบุญ วิทยากรการทําก๋วยเต๋ียวไกํตุ๋น ส๎มตําถาด และขนมต๎มขาว 
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3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป  

จํานวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ (สูงกวําคําเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐) ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
ท้ังนี้นักเรียนสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นท่ีมีความแตกตํางทางด๎านเพศ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และเช้ือชาติได๎ ซึ่งสถานศึกษามีผ๎ูเรียนท่ีเป็นชาวลาว และกัมพูชา ศึกษาอยูํด๎วย ผ๎ูเรียนสามารถ
เรียนรู๎และอยูํรํวมกันได๎  
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาผ๎ูเรียนตํางๆ เพื่อสํงเสริมให๎
ผ๎ูเรียนได๎ฝึกการยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย เชํน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม 5ส 
กิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน กิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ กิจกรรมสุนทรภูํและวันภาษาไทยแหํงชาติ กิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ เป็นต๎น  โดยนักเรียนสามารถอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข  

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สถานศึกษามีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาตัวชี้วัดนี้เป็น  

๓ ประเด็น ดังนี้  
นักเรียน มีสุขภาพกายท่ีดี(น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย) และมีการควบคุมอารมณ์ 

เหมาะสม มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 
๘๐) ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑๕๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม โดยมีการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายในรายวิชาพละศึกษา 
  นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จ านวน 
๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ซึ่งเป็นไปตามคําเป้าหมาย โดยมีการจัดกิจกรรม
การละเลํน เกมส์ กีฬา นันทนาการ และการป้องกัน แก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน ณ โรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร เพื่อให๎ผ๎ูเรียนอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข  
 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุการประเมินตนเอง 
  ความสําเร็จด๎านคุณภาพผ๎ูเรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได๎แกํ โครงการยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ  โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎  โครงการพัฒนานักเรียน  โครงการสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โครงการสํงเสริมประชาธิปไตย วินัยนักเรียน  โครงการระบบดูแลชํวยเหลือ โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ จากการดําเนินงานตามโครงการตําง ๆ สํงผลให๎นักเรียนประสบความสําเร็จด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจําแนกตามกลํุมสาระการเรียนรู๎ ปีการศึกษา 2563  
(อยูํในภาคผนวก) 

2. ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2563 
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน ปีการศึกษา 2563  
4. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 (อยูํใน

ภาคผนวก) 
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยากรท๎องถิ่น ปีการศึกษา 2563 
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7. รายงานน้ําหนักสํวนสูง และการทดสอบสมรรถนะทางรํางกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

จุดเด่น  
สถานศึกษามีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 (พุทธศักราช ๒๕๖๓)  
มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ   สํงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผ๎ูเรียน โดยจัดกิจกรรม
ชุมนุมทักษะอาชีพ การเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎นอกสถานท่ี แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนเพื่อให๎นักเรียนนําความรู๎ไป
ตํอยอดพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต การเรียนรู๎จากวิทยากรท๎องถิ่น  การพัฒนาการใช๎ส่ือและนวัตกรรมท่ีมี
ความหลากหลายและนํามาใช๎ในการเรียนการสอนมากขึ้น พัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ให๎เหมาะสมกับวัยของผ๎ูเรียน เพื่อให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคมดี ผ๎ูเรียนอยูํรํวมกันบนความ
แตกตํางและหลากหลายได๎ โดยผ๎ูเรียนตํางชาติสามารถอยูํรํวมกันกับผ๎ูเรียนสัญชาติไทยได๎อยํางมีความสุข  
 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
ควรพัฒนาการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมของผ๎ูเรียน และผล             
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎ในภาพรวมยังตํ่ากวําระดับประเทศ  
โดยการให๎นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1) โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 

   ๒) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
   ๓) โครงการพัฒนานักเรียน 
  ๔) โครงการพัฒนาครูด๎าน ICT 
   ๕) คํายภาษาตํางประเทศ 
   6) โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
   ๗) โครงการ 1 ห๎องเรียน 1 นวัตกรรม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล๎องกับบริบท ความต๎องการของ
ชุมชน เป็นไปได๎ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม โดยใช๎กระบวนการ P D C A กระจาย
อํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงกําหนด โดยแบํงโครงสร๎างการทํางานออกเป็น 4 
ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคลและฝ่ายบริหารทั่วไป  
มีการดําเนินงานพัฒนาด๎านวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลํุมเป้าหมาย 
จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท๎องถิ่น ให๎เช่ือมโยงกับบริบทและความต๎องการของ
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นักเรียน ผ๎ูปกครอง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางด๎านวิชาชีพตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา 
โดยจัดทําโครงการอบรมสัมมนา โครงการศึกษาดูงาน  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ กิจกรรมงานอาคารสถานท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน จัดระบบพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช๎ในการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน   

ผลการพัฒนา  
 สถานศึกษาได๎ต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา 
รวบรวมข๎อมูลกระบวนการบริหารและการจัดการด๎านตําง ๆ แล๎วนํามาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
พบวํา   

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา รํวมกันกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสอดคล๎องกับบริบทของ
สถานศึกษาและมีความเป็นไปได๎ในการปฏิบัติงาน มีผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งเป็นไปตามคํา
เป้าหมายท่ีต้ังไว๎  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีผลการประเมินได๎ระดับคุณภาพ ระดับดี โดยผลการ
ประเมินต่ํากวําคําเป้าหมาย สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
โดยเน๎นการมีสํวนรํวม ครู บุคลาการทางการศึกษา มีสํวนรํวมในกระบวนการ P D C A  ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีสํวนเกี่ยวข๎องในการทําแผนปฏิบัติการ มีการนิเทศภายใน มีการเยี่ยมบ๎านนักเรียน  
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เพื่อนําข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา              
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 สถานศึกษาดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา              
และทุกกลํุมเป้าหมาย มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ ซึ่งเป็นไปตามคําเป้าหมายท่ีต้ังไว๎ โดยมีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงตามนโยบายต๎นสังกัด โดยความ
รํวมมือของผ๎ูเกี่ยวข๎อง จัดทําหลักสูตรท๎องถิ่นและนํามาปรับใช๎จริงในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชํน 
รายวิชาการงานอาชีพโดยการเชิญวิทยากรท๎องถิ่นมาให๎ความรู๎ในโรงเรียน ตลอดจนนํานักเรียนออกไปศึกษา
หาความรู๎ในพื้นท่ีจริงจากวิทยากรท๎องถิ่นในชุมชน  มีการจัดการเรียนการสอน ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎  
  นอกจากนี้ยังได๎จัดกิจกรรมเสริมทักษะการดําเนินชีวิต ได๎แกํ  
  - กิจกรรมทําบุญตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง และลงนามถวายพระพรชัยมงคลแดํสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิต์ิ บรมราชชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
  - โครงการศึกษาดูงานรณรงค์การประหยัดพลังงาน สําหรับโรงเรียนพลังงานชุมชน ณ หมูํบ๎านทับทิม
สยาม ๐๕ จังหวัดสระแก๎ว กิจกรรมการอบรมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
  - หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเพื่อใช๎ในการเกษตร ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชน 
บ๎านอํางเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) 
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4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  สถานศึกษามีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ (คําเป้าหมาย ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 
มีการสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญตามวิชาชีพ ตรงตามความต๎องการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบคุลากร นอกจากนี้สถานศึกษายังจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพสัปดาห์ละ 1-2 คาบ เพื่อให๎ครูได๎รํวมแลกเปล่ียนความรู๎ ปัญหา เพื่อหาแนวทางการแก๎ไขและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้น สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรดังนี้  
  - คณะเข๎าครูเข๎ารํวมอบรมการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกันบนพืน้ฐานวัฒนธรรม  
เพื่อปรับตัวให๎ทันยุคศตวรรษที่ ๒๑  ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
  - ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์เข๎ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตคิดเลขเร็ว ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
  - ครูพิทักษ์ ทรงธรรมและครูจันทิรา ทรงธรรม เข๎ารํวมการอบรมพนักงานเจ๎าหน๎าท่ีสํงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี   
  - ครูศรินธร เพ็ชรัตน์ เข๎ารํวมการฝึกอบรมครูประจําช้ันเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา รุํนท่ี 
3  ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  
  - ครูเต็มตา พูลทวี เข๎ารํวมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสํงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์สํูความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์  
  - ครูเต็มตา พูลทวี และครูวลัยภรณ์ เฉลิมไชย เข๎ารํวมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
จัดทําและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและทะเบียนนักเรียน ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  
  - ครูรุํงโรจน์ มิตรประทาน เข๎ารํวมประชุมการคัดเลือกแผนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  
  - ครูเบญจมาศ พึ่งน้ํา และครูจักรกรี โพธิ์ศรี รํวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผ๎ูสอน
วิชาวิทยาการคํานวณ (Coding and Computing) ณ ห๎องโสตทัศนศึกษาบิตพูลสวัสด์ิ  
โรงเรียนทําใหมํ “พูลสวัสด์ิราษฏร์นุกูล” 

  - ครูตรึงใจ สุขโข เข๎ารํวมอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร๎างความเข๎มแข็งเพื่อการขับเคล่ือน           
การเตรียมความพร๎อมรับการประเมิน PISA 2020 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 
อุปถัมภ”์ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ มีผลการ

ประเมินระดับคุณภาพ ปานกลาง โดยมีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน เชํน การปรับปรุงและจัดสร๎าง
ห๎องเรียนดนตรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ด๎านข๎างโรงเรียนจัดทําเป็นสวนทุเรียน ผักปลอดสารพิษ สวนผักนางเงือก  
กิจกรรม 5ส ผ๎ูเรียนมีความรับผิดชอบในการทําความสะอาดพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
กิจกรรมน๎องไหว๎พี่ จัดสภาพแวดล๎อมนอกห๎องเรียน อาคารสถานท่ี บริเวณโรงเรียนใหม๎ีความสะอาด 
ปลอดภัย โดยด๎านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล๎อมบริเวณโรงเรียน สถานศึกษามีผลการประเมินความพึง
พอใจระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ ๖๓.๖๔ ระดับคุณภาพปานกลาง (คําเป้าหมายร๎อยละ ๙๐) สํวน
สภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียน มีอากาศถํายเทสะดวก มีแสงสวําง อุปกรณ์ การจัดการเรียนรู๎ นอกจากนี้
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สถานศึกษายังมีการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ 
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ ๖๘.๑๒ ระดับคุณภาพ ปานกลาง (คํา
เป้าหมาย ร๎อยละ๙๐)  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได้ด าเนินการกิจกรรมพัฒนางานเทคโนโลยี   
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน เรื่อง การสร้าง E-portfolio 
เพื่อเก็บงานและส่ือการสอนให้กับคณะครูทุกท่าน จัดให้มีการใช้งานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการผ่าน 
Google Drive มีเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ข๎อมูล จัดระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุม
พื้นท่ีภายในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการสืบค๎นข๎อมูล และมีจํานวนคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อจ านวน
ผู้เรียนในแต่ละห้องเรียน สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๙  
ระดับคุณภาพยอดเย่ียม (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุการประเมินตนเอง 
จากกระบวนการบริหารและการจัดการ ได๎สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับรางวัล ดังนี้ 

 1.รางวัลระดับดีมาก การประกวดนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม (๑โรงเรียน ๑นวัตกรรม) โครงการพฒันาและสํงเสริมการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
ระดับมัธยมศึกษา 
 ๒. รางวัลระดับดี โรงเรียนอย.น๎อย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี  
 ๓. ผลงานครูที่เข๎ารับการแขํงขัน  นิทรรศการร๎อยเรื่องราวความสําเร็จสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 สํูวิถีคุณภาพ (Success Story SESA17 Symposium : S-S-S-S 20๒๐)  
ประจําปีการศึกษา 256๓ 
 ผลการประกวดนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลศิ ของครูผู้สอน มีดังนี้ 

1) กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย นางตรึงใจ สุขโข  ได๎รางวัลคุณภาพ ระดับดีเดํน 
2) กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ นางจันทิรา ทรงธรรม ได๎รางวัลคุณภาพ ระดับดีเย่ียม 
๓) กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ นางวราภรณ์ พรมอินทร์ ได๎รางวัลคุณภาพระดับ ดีเดํน 
๔) กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ นางศรินธร เพ็ชรัตน์ ได๎รางวัลคุณภาพ ระดับดีเดํน 
๕) กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ นางสาวเต็มตา พูลทวี ได๎รางวัลคุณภาพระดับ ดีเดํน 
๖) กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายจารุพรรณ สวัสดี ได๎รางวัล ระดับ

คุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ๔. รางวัลครูดีของแผํนดินขั้นพื้นฐาน ได๎แกํ นางจันทิรา ทรงธรรม , นางตรึงใจ สุขโข , 
นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ํา , นายรุํงโรจน์ มิตรประทาน , นางศรินธร เพ็ชรัตน์ , นายจักรกรี โพธิ์ศรี ,  
นางสาววิภาภรณ์ ห๎วงเกษม , นางสาวเต็มตา พูลทวี , นายจารุพรรณ สวัสดี , นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย 

๕. รางวัลเชิดชูเกียรติผ๎ูทรงคุณคําด๎านกีฬา ครูพิทักษ์ ทรงธรรม จากชมรมพลศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
จุดเด่น  
สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม จัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
และมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรมีความพร๎อม และมีสามารถในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานในหน๎าท่ี สามารถดําเนินงานพัฒนาด๎านตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ท่ีสอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พัฒนางานวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ผ๎ูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงตามนโยบายต้นสังกัด โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

จุดที่ควรพัฒนา  
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาใหม๎ีประสิทธิภาพ สํงผลตํอคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย มีการนําข๎อมูลมาใช๎ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอยํางตํอเนื่อง ให๎มีความชัดเจน พฒันาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค ห๎องสุขา 
สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎มีความสะอาด ปลอดภัย และเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ และ
ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
โรงเรียนได๎ดําเนินการ โดยจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให๎มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  โดยมีแผนการพัฒนาและจัดทําโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
1 พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 

 ๑) พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒) พัฒนาระบบงานแผนงาน 
 ๓) พัฒนางานติดตามและประเมินผล  
 ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  1) สถานศึกษามีระบบบริหารและการจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
แบบกัลยาณมิตร รํวมคิด รํวมทํา  
  ๓ พัฒนางานอาคารสถานท่ี 
   ๑) สถานศึกษามีอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล๎อมท่ีสะอาด ปลอดภัย เอื้อตํอการจัดการ
เรียนรู ๎
   ๒) สถานศึกษามีห๎องเรียนท่ีสะอาด แสงสวํางเพียงพอ อากาศถํายเทสะดวก อุปกรณ์การ
จัดการเรียนรู๎เพียงพอ และมีความปลอดภัย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั   
ระดับคุณภาพ : ดี 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สํงเสริมให๎บุคลากรได๎จัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ ใช๎
กระบวนการเรียนรู๎แบบ Active learning , 5E ,ปัญหาเป็นฐาน(PBL) ,โยนิโสมนสิการ แล๎วปรับตามบริบท
ของสถานศึกษา ท่ีมุํงเน๎นการบูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นและทักษะอาชีพในการจัดการศึกษา โดยครูออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการด าเนินชีวิต ครูได๎เข๎ารับการอบรมพัฒนาตนเองด๎านการจัดการเรียนรู๎ตาม
วิชาท่ีสอน พัฒนาตนเองในงานท่ีได๎รับมอบหมายอยํางตํอเนื่อง การสร๎างส่ือและนวัตกรรมโดยใช๎เทคโนโลยี 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดไวรัสโควิด ๑๙ ซึ่งชํวย
ให๎ผ๎ูเรียนได๎เข๎าถึงการจัดการเรียนการสอนได๎ดีท่ีสุดในชํวงสถานการณ์ท่ีไมํปกติ มีการนิเทศการจัดการเรียนรู๎
ของครู นิเทศโดยเพื่อนครู นิเทศโดยผ๎ูบริหาร จัดให๎มีโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการศึกษาดูงาน การจัด
อบรมให๎ความรู๎ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเสริมอื่นๆท่ีสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน โดยมีครูเป็นท่ี
ปรึกษาท่ีดี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีครูให๎คําแนะนํา คําปรึกษา มีการออกเยี่ยม
บ๎านเพื่อติดตามและแก๎ไขปัญหาให๎แกํผ๎ูเรียนท้ังด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิต  

ผลการพัฒนา 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้        

สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนสุจริตกับวิชาหน้าท่ีพลเมือง สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริงและน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ท่ีมีการ
แพรํระบาดของโรคโควิด-19 มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนท้ังแบบ  
On line และ On hand โดยครูมีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ google classroom , google meet , Line , 
Zoom , Facebook และสรุปผลการจัดการเรียนการสอน  มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๓๘ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) ระดับคุณภาพ ดี โดยครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อน าไปสู่             
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อจัดการเรียนรู้ตามแผนแล้วสามารถน าผลท่ีเป็นอุปสรรค ปัญหาจาก            
การจัดการเรียนรู้มาท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อประสิทธิภาพท่ีดีของการจัดการเรียนรู้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีผล           

การประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยโดย

สถานศึกษาได้ด าเนินการกิจกรรมพัฒนางานเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การสร้าง  
E-portfolio เพื่อเก็บงานและส่ือการสอน จัดให้มีการใช้งานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการผ่าน 
Google Drive จัดระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นท่ีภายในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการ
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สืบค้นข้อมูล นอกจากนี้ครูยังใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานท่ีของสถานศึกษา โดยแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน 
เชํน แปลงปลูกผัก ปลูกทุเรียน บํอเล้ียงปลา แปลงผักไฮโดรโปรนิก เป็นต๎น แหลํงเรียนรูน๎อกโรงเรียน ได๎แกํ  
โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ๎านอํางเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) สวนผลไม๎ผ๎ูปกครองนายณัฐพงษ์ นาบํารุง  
สวนผลไม๎ผ๎ูปกครองนายนพนนท์ ขันทอง  การเชิญวิทยากรท๎องถิ่นมาสอนนักเรียนในรายวิชาอาหารเพื่อ
อาชีพ ได๎แกํ นางพรวิลัย ชัยบุญ สอนการทําก๋วยเต๋ียวไกํตุ๋น ส๎มตําถาด และขนมต๎มขาว  
นางสาวปนัดดา สร๎อยมาลา สอนทําบราวนี่ โกโก๎หนึบ เครปเย็นเป็นต๎น 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ครูมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในช้ันเรียน จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพ

ความเป็นครูที่เหมาะสม มีการแต่งกายท่ีดีและเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเมตตาต่อผู้เรียน มีการเสริมแรง
ทางบวก ได้แก่ การให้รางวัล ค าช่ืนชม มีอุปกรณ์ ส่ือ และเทคโนโลยีประกอบการสอนท่ีทันสมัย มีกิจกรรม
นอกหลักสูตรโดยการออกแบบของครูผู้สอน ส่งผลให้นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข ดังผล
การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมาย การบริหารจัดการ           
ช้ันเรียนเชิงบวก มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐) 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ครู มีการวัดผล ประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย มีแบบประเมินผ๎ูเรียน คํานึงถึง

ความแตกตํางของผ๎ูเรียน มีการวัดและประเมินผล จากนั้นน าผลมาพัฒนาผ่านการท าวิจัยในช้ันเรียน  
ครูร้อยละ ๘๐ มีการจัดการเรียนรู้แบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา มีผลการประเมินใน 
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๒(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) ระดับคุณภาพ ดี 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ ๘๐.๕๑ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (คําเป้าหมาย ยอดเย่ียม) โดยสถานศึกษาจัดใหม๎ี
การนิเทศภายใน โดยเพื่อนครูและผ๎ูบริหารเป็นผ๎ูนิเทศการจัดการเรียนรู๎ มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับ นํากิจกรรมการเรียนรู๎ นวัตกรรม และผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
ของครูผ๎ูสอนในแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎ แลกเปล่ียนเรียนรู๎และนําเสนอผลการปฏิบัติงานในกิจกรรม 
Success Story SESA17 Symposium 2019 ในรูปแบบออนไลน์ มีการประชุมประจําเดือนของครู ประชุม
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประชุมกลํุมสาระการเรียนรู๎ เพื่อสะท๎อนข๎อมูลและนําไปพัฒนา ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ให๎ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการประชุมกรรมการสถานศึกษา และประชุมผ๎ูปกครองทุกภาคเรียน 
เพื่อรํวมกันสะท๎อนข๎อมูลผ๎ูเรียน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุการประเมินตนเอง 
 1) หลักสูตรสถานศึกษา 
 2) แผนการจัดการเรียนรู๎ 
 3) รายงานการวิเคราะห์ผ๎ูเรียน 
 4) บันทึกการนิเทศภายใน 
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 5) งานวิจัยในช้ันเรียน 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

จุดเด่น  
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง จัดให๎มีวิชาเพิ่มเติมท่ีสอดคล๎องกับบริบท  มีการจัดทํา
หลักสูตรท๎องถิ่นที่บูรณาการแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
ครูมีความต้ังใจ มุํงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ นําแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน และ            
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และ           
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผ๎ูเรียน 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎หลากหลายมากยิ่งขึ้น เชํน ในวิชาเลือกเสรี โดยนักเรียนสามารถ
เลือกเรียนอยํางอิสระ เพื่อให๎ตรงตามความสนใจและสามารถนําไปพัฒนาตํอยอดเป็นอาชีพได๎ 
โดยการจัดการเรียนรู๎ของครูควรสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงด๎วยแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย  

ควรมีการวัดผล ประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อลดปัญหาการมีผลการเรียนเป็นศูนย์
ของนักเรียน 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
โรงเรียนได๎ดําเนินการ โดยจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให๎มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎  
2. โครงการพัฒนานกัเรียน  
3. โครงการพัฒนาสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
4. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎
5. โครงการพัฒนาผลงานวิชาการ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะต๎องนําไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปนําไปสํูการเช่ือมโยงหรือสะท๎อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และนําไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากผล
การดําเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดํน จุดควรพัฒนาของแตํละ
มาตรฐาน พร๎อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให๎ได๎มาตรฐานท่ีสูงขึ้นและความต๎องการชํวยเหลือ  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินภาพรวมของคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ
ที่ต้ังเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดี ดี  
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสารและ 
    การคิดคํานวณ  

ดี ปานกลาง ตํ่ากวําเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหา 

ดี ปานกลาง ตํ่ากวําเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  ดีเลิศ ดี ตํ่ากวําเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี สารสนเทศและ  
การส่ือสาร  

ดีเลิศ ดีเลิศ  

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปานกลาง ดี สูงกวําเป้าหมาย 

6) มีความรู๎ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  ดี ดีเลิศ สูงกวําเป้าหมาย 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน  ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกวําเป้าหมาย 
1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ดีเลิศ ยอดเย่ียม  
2. ความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม  
3. การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม  
4. สุขภาวะทางรํายกายและจิตสังคม ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกวําเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา 
    กําหนดชัดเจน  

ดีเลิศ ดีเลิศ  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเย่ียม ดี ตํ่ากวําเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ
ที่ต้ังเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียน 
   รอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลํุมเป้าหมาย  

ดีเลิศ ดีเลิศ  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  ยอดเย่ียม ดีเลิศ ตํ่ากวําเป้าหมาย 
5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอ 
    การจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  

ยอดเย่ียม ปานกลาง ตํ่ากวําเป้าหมาย 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
    การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎  

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ  

ดีเลิศ ดี ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ 
    สามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎  

ดีเลิศ ดี ตํ่ากวําเป้าหมาย 

2. ใช๎ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอ 
   การเรียนรู๎  

ดีเลิศ ดีเลิศ  

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ ดีเลิศ  
4. ตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและ 
   นําผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน  

ดีเลิศ ปานกลาง ตํ่ากวําเป้าหมาย 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ 
   พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ตํ่ากวําเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดี 
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จุดเด่น/จุดควรพัฒนา  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาโดย
ภาพรวม มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 
2. สถานศึกษาได๎รับการเรียนรู๎จากวิทยากรท๎องถิ่น
และแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 
3. ผ๎ูเรียนสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคมดี ผ๎ูเรียน
อยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายได๎ 

1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
แตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวํา
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
2. การอําน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
3. การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
4. การสร้างนวัตกรรมของผ๎ูเรียน 

ด้านการบริหารและการจัดการ  ด้านการบริหารและการจัดการ 
 1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาพัฒนางานวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ผ๎ูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

 1. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองได๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน และ มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการ
จัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา  
2. สถานศึกษาควรพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
3. สถานศึกษาควรพัฒนาอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎มีความ
สะอาด ปลอดภัย 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  

1. ครูมีความต้ังใจ มุํงมั่นในการพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎แสวงหาความรู๎จาก
ส่ือ เทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  
2. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผ๎ูเรียน 
 

 

1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เชํน ในวิชาเลือกเสรี โดย
นักเรียนสามารถเลือกเรียนอยํางอิสระ เพื่อให๎ตรงเป้า
ตามความสนใจ เพื่อสามารถนําไปพัฒนาตํอยอดได๎ตรง
ตามเป้าประสงค์ให๎มากท่ีสุด  
2. สถานศึกษาควรสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎นอก
ห๎องเรียนเพิ่มข้ึน เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎และสัมผัส
ประสบการณ์ตรงนอกห๎องเรียน 
3. ครูควรมีการวัดและประเมินผลผ๎ูเรียนเพื่อลดปัญหา
การมีผลการเรียนเป็นศูนย์ 
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3. แผน/แนวทางการพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น 

3.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
3.1.1 การจัดแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เชํน ห๎องสมุดและอินเทอร์เน็ต 

ฐานการเรียนรู๎ที่สํงเสริมทักษะอาชีพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให๎ผ๎ูเรียนและชุมชนสามารถค๎นคว๎าหา
ความรู๎ได๎ตลอดเวลา 

  3.1.2 การสํงเสริมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องการอําน เขียน ส่ือสารและคิดคํานวณ  
  3.1.3 สร๎างความตระหนักและความสําคัญของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) และจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

3.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   3.2.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม โดยใช๎รูปแบบการบริหาร P D C A 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผ๎ูปกครอง และชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาการบริหารจัดการ และคุณภาพ
การศึกษา 
   3.2.2 สถานศึกษามีข๎อตกลงรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับองค์กร หนํวยงาน
ตํางๆ ได๎แกํ สํานักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี , โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ๎านอํางเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) , 
เครือขํายโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเจตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด และ โครงการสํงเสริม
เครือขํายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ชํวย 3 และมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

  3.3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  3.1.1 ผ๎ูสอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เป็นการสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎เรียนรู๎ด๎วยสมอง ด๎วย

กาย และด๎วยใจ สามารถสร๎างองค์ความรู๎ผํานกระบวนการคิดด๎วยตนเอง มีสํวนรํวมในการเรียนการสอน เน๎น
การปฏิบัติจริง สามารถทํางานเป็นทีมได๎ ศึกษาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน และปราชญ์ชาวบ๎าน  
   3.1.2 สถานศึกษาจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับการแลกเปล่ียนเรียนรู๎จากการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อสะท๎อนปัญหาและพัฒนาการมีผลลการเรียนเป็นศูนย์ของผ๎ูเรียน 

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 4.1 ต๎องการงบประมาณสําหรับจัดซื้อและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให๎มีการใช๎งานได๎ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  4.2 การอบรมครูที่ปรึกษาเพื่อทําหน๎าท่ีเป็นนักจิตวิทยาในระบบดูแลชํวยเหลือ เพื่อเข๎าใจปัญหาของ
ผ๎ูเรียน และมีวิธีการท่ีถูกต๎องในการจัดการปัญหาพฤติกรรมและผลการเรียนของนักเรียนท่ีมีปัญหาให๎เป็นไปใน
แนวทางท่ีดียิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 4 
รายงานความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ด้าน  ด๎านความรู๎คํูคุณธรรม  
ด๎านภาษาและการส่ือสาร  

  ด๎านทักษะเฉพาะทาง  
ด๎านการบริหารจัดการ  
ด๎านการพัฒนาตามเอกลักษณ์ท่ีประกาศ 

เร่ือง การดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานส่ิงแวดล๎อมศึกษา และเกณฑ์โรงเรียนปลอดขยะ  
   ปีการศึกษา 2563 
 
ระดับความโดดเด่น   เขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ภูมิภาค 

ภูมิภาคระดับประเทศหรือระดับประเทศนานาชาติ 
 

ความเป็นมา/ภูมิหลัง/แรงบันดาลใจในการพัฒนา 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคารมีการดําเนินการโรงเรียนปลอดขยะเมื่อปีการศึกษา 2562 และยังคง

ดําเนินการตํอเนื่อง โดยปีการศึกษา 2563 โรงเรยีนตกพรมวิทยาคาร ได๎ดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานส่ิงแวดล๎อมศึกษาและเกณฑ์โรงเรียนปลอดขยะ เพื่อดําเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการพฒันาและ
สํงเสริมการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน มีการบริหารจัดการด๎านสถานท่ีให๎มีความสะอาด รํมรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมด๎านการจัดการ
ส่ิงแวดล๎อมเพื่อเสริมสร๎างบรรยากาศท่ีเอื้ออํานวยตํอการเรียนรู๎และการปฏิบัติงาน  โดยให๎ครู  นักเรียน  และ
ชุมชนมีสํวนรํวมในการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ สํงเสริมให๎โรงเรียนมีการดําเนินงานด๎านการจัดการท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล๎อมตามโครงการพัฒนาและสํงเสริมการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สนับสนุนให๎
นักเรียนสร๎างช้ินงานและนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมอยํางเป็นรูปธรรม โรงเรียนจึงจัดการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานส่ิงแวดล๎อมศึกษา และเกณฑ์โรงเรียนปลอดขยะขึ้น 

กระบวนการ/รปูแบบการพัฒนาความโดดเดน่ของสถานศึกษา 
1. ด้านการบริหารจัดการ  

1.1 กําหนดนโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์และแผนงาน/โครงการด๎านส่ิงแวดล๎อม   
ศึกษา 

1.2 ดําเนินงานตามแผนงานโครงการและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอยํางเป็นระบบ 
1.3 สํงเสริม สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรด๎านส่ิงแวดล๎อมศึกษา 
1.4 เผยแพรํประชาสัมพันธ์งานด๎านส่ิงแวดล๎อมศึกษา 
1.5 สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาด๎านส่ิงแวดล๎อมศึกษา 
1.6 กํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานด๎านส่ิงแวดล๎อมศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
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 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม/สาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น ด๎านส่ิงแวดล๎อมศึกษาท่ีสอดคล๎องกับ
สภาพบริบทของชุมชน 

2.2 จัดการเรียนรู๎ตามหนํวย/แผนการเรียนรู๎ส่ิงแวดล๎อมศึกษาด๎านการจัดการขยะ น้ําเสีย มลพิษ
ทางอากาศและพลังงาน 

2.3 สร๎างส่ือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางหลากหลาย
2.4 มีโครงการ/กิจกรรม ด๎านการจัดการขยะ พลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล๎อม 
2.5 มีฐานข๎อมูลด๎านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ส่ิงแวดล๎อมและสุขอนามัย 

 3. ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 
   3.1 จัดต้ังชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ท่ีดําเนินงาน ส่ิงแวดล๎อมศึกษาภายในโรงเรียนอยําง

ชัดเจน 
   3.2 ขยายเครือขํายชมรม ชุมนุมกิจกรรมส่ิงแวดล๎อมศึกษาภายในสถานศึกษา 
   3.3 จัดกิจกรรมด๎านส่ิงแวดล๎อมศึกษาโดยให๎ภาคีเครือขํายท่ีเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวม 
   3.4 ภาคีเครือขํายสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 

ผลที่เกิดขึ้น 
  1. กําหนดเป็นนโยบายระดับสถานศึกษา โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุม
ผ๎ูปกครอง และหนํวยงานท๎องถิ่นระดับตําบล มีการกําหนดนโยบายด๎านส่ิงแวดล๎อมในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของโรงเรียน มีการประกาศเป็นนโยบายโรงเรียน จัดทําโครงสร๎างการบริหารจัดการโรงเรียนปลอด
ขยะ ตลอดจนออกคําส่ังมอบหมายการปฏิบัติหน๎าท่ีรับผิดชอบภายในโรงเรียน 
  2. มีการให๎ความรู๎โดยวิทยากรภายนอกเรื่องการทําปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร จากมูลสัตว์ การอบรมการ
คัดแยกขยะจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี การประกาศเสียงตามสายและให๎ความรู๎หน๎าเสาธง ปิด
ป้ายประกาศนโยบายปลอดขยะ ป้ายความรู๎เรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณโรงเรียน
อยํางชัดเจน 
 3. มีจุดคัดแยกขยะมูลฝอยอยํางเป็นระบบ รับผิดชอบการดําเนินงานโดยคณะกรรมการสภานักเรียน 
ออกประกาศและติดต้ังในจุดท่ีมองเห็นงําย สํงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเน๎นเรื่องการบริหารจัดการขยะสอดแทรกใน
กิจกรรมอื่นๆ เชํน การเดินรณรงค์ในชุมชน การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล กิจกรรมชุมนุม มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตํอผ๎ูบริหาร 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษา ผ๎ูปกครอง และหนํวยงานในชุมชนให๎ความรํวมมือในการประชุม วางแผน 
การบริหารจัดการขยะเป็นอยํางดี 
 5. มีการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานหลักด๎านการขับเคล่ือนกิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะอยูํเสมอ และมีการติดตามตรวจสอบ แตํละพื้นท่ีรับผิดชอบ ตามโครงการ 5ส ทุกวัน 
 6. มีการกําหนดจุดติดต้ังถังขยะแยกตามประเภท มีป้ายนิเทศให๎ความรู๎เรื่องการคัดแยกขยะ ประเภทของ
ขยะอันตราย มีนักเรียนสภานักเรียนทําหน๎าท่ีให๎ความรู๎เรื่องการแยกขยะท้ังในโรงเรียน และออกไปให๎ความรู๎ภายนอก 
  7. มีการกําหนดจุดติดต้ังถังขยะแยกตามประเภท มีป้ายนิเทศให๎ความรู๎เรื่องการคัดแยกขยะ ประเภทของ
ขยะอันตราย มีนักเรียนสภานักเรียนทําหน๎าท่ีให๎ความรู๎เรื่องการแยกขยะท้ังในโรงเรียน และออกไปให๎ความรู๎ภายนอก 
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สรุปผลการประเมินการด าเนินงาน  

 เกิดความรํวมมือของผ๎ูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนความรํวมมือของ
หนํวยงานภายนอก ชุมชน ท๎องถิ่น ด๎านการบริหารจัดการขยะอยํางเป็นรูปธรรม ทําให๎ขยะในชุมชนลดลง
อยํางยั่งยืน 
 
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 จุดเด่น คือความรํวมมือรํวมใจของภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนในชุมชนท่ีเข๎มแข็งและเป็นรูปธรรมของ
ทุกฝ่าย 

จุดที่ควรพัฒนา คือการเช่ือมโยงแหลํงเรียนรู๎ด๎านการจัดการขยะอยํางเป็นระบบของชุมชน ท่ีถ๎าทํา
ให๎เกิดการเช่ือมโยงและเป็นระบบท่ีชัดเจนได๎ จะชํวยให๎การดําเนินงานด๎านการบริหารจัดการขยะของตําบล
เป็นแบบอยํางได๎ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สร๎างความรํวมมือของคณะทํางานโครงการชุมชนปลอดขยะในระดับตําบล เพื่อสร๎างแหลํงเรียนรู๎ด๎าน
การบริหารจัดการขยะในระดับตําบลท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอยํางได๎ 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณของทุกภาคสํวนในตําบล เพื่อวางแผนโครงสร๎างและการ
ดําเนินงานด๎านการบริหารจัดการขยะในตําบลให๎เดินหน๎าตํอไปได๎อยํางยั่งยืน 
 
รางวัลที่ได้รบัและการเผยแพร่ 
 1. รางวัลที่ได้รับ 
  รางวัลระดับดีมาก การประกวดนวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล๎อม (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โครงการพัฒนาและสํงเสริมการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล ระดับมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  
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ภาคผนวก 
 

 ข๎อมูลสถานศึกษา 
 ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
 ข๎อมูลนักเรียนด๎านตํางๆ 
 วารสารโรงเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษา 
 ประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กําหนดคําเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
 คําส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการกําหนดคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 คําส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

สถานศึกษา 
 คําส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
 หนังสือเชิญผ๎ูทรงคุณวุฒิร่วมการประเมิน ก ากับ ติดตาม งานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 
 
1. ข้อมูลผู้บริหาร 

ผ๎ูอํานวยการสถานศึกษา นางนฤมล กงกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 085-4331345 e-mail monmeen2@gmail.com ดํารงตําแหนํงท่ีโรงเรียนนี้
ต้ังแตํ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 0 ปี 6 เดือน 
2. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 ตารางที่ 5 ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

 
 
ที่ 

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

อาย ุ

 
อายุ
ราช 
การ 

 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒ/ิสาขาวิชา 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 

จ านวนชั่วโมง
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 

1. นางวราภรณ์ พรมอินทร์ 53 28 คร ู
ชํานาญการพิเศษ 

กศ.ม.  
หลักสูตรและการสอน 

ภาษาตํางประเทศ 
 

20 

2. นางสาวกีรติ เทพมนตรี 34 5 คร ู
วิทยฐานะ- 

กศ.บ. 
การสอนภาษาจีน 

ภาษาตํางประเทศ 12 

3. นางตรึงใจ สุขโข 40 16 คร ู
ชํานาญการ 

กศ.ม.  
การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 47 

4. นายรุํงโรจน์ มิตรประทาน 35 11 คร ู
ชํานาญการ 

ค.ม. 
บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

42 

5. นางจันทิรา ทรงธรรม 47 13 ครู  
ชํานาญการ 

ค.บ. 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

123 

6. นางเบญจมาศ พ่ึงนํ้า 38 9 ครู  
ชํานาญการ 

 

ศศ.ม. 
นวัตกรรมหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู ๎

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
การงานอาชีพ 

74 

7. นางศรินธร เพ็ชรัตน์ 36 9 ครู  
ชํานาญการ 

ศษ.บ. 
นาฏศิลป์ไทย 

ศิลปะ 28 

8. นายจักรกรี โพธ์ิศร ี 31 7 ครู  
ชํานาญการ 

กศ.ม.  
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

64 

9. นางสาววิภาภรณ์ ห๎วงเกษม 31 7 ครู  
ชํานาญการ 

กศ.ม.  
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

38 

10. นางสาวเต็มตา พูลทวี 30 5 ครู  
วิทยฐานะ - 

คศ.บ. 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ 82 

11. นายจารุพรรณ สวัสดี 28 3 ครู  
วิทยฐานะ - 

คศ.บ. 
สังคมศึกษา 

สังคมศึกษาฯ 30 

12. นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย 27 2 ครูผูช๎ํวย คบ. 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ 70 

13. นายพิทักษ์ ทรงธรรม 53 5 พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

36 

mailto:monmeen2@gmail.com
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    2.2 ตารางที่ 6 สรุปจ านวนบุคลากร 

 

ประเภท/ตําแหนํง 
จํานวนบุคลากร (คน)  

รวม 
ตํากวําปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - - 1 - 1 
- ผ๎ูอํานวยการ - - 1 - 1 
- รองผ๎ูอํานวยการ - - - - - 

รวม - - 1 - 1 
2. สายการสอน      

- ข๎าราชการครู - 6 6 - 12 
- พนักงานราชการ - 1 - - 1 
- อัตราจ๎าง - - - - - 

รวม - 7 6 - 13 
3. สายงานสนบัสนนุ      

- ข๎าราชการ - - - - - 
- พนักงานจ๎างท่ัวไป - - - - - 
- ลูกจ๎างประจํา - - - - - 
- อื่น ๆ  1 1 - - 2 

รวมท้ังส้ิน 1 8 7 - 16 

1.4 ตารางที่ 7 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลํุมสาระการเรียนรู๎ 
 

จํานวน 
จํานวนช่ัวโมงสอนเฉล่ียช่ัวโมง/สัปดาห์ของ 

ครูภายในกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
ภาษาไทย 1 20 
คณิตศาสตร์ 2 19 
วิทยาศาสตร์ 4 18 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 19 
ภาษาตํางประเทศ 2 19 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 19 
ศิลปะ 1 18 
การงานอาชีพ 1 16 
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน - - 
รวมครูผู้สอน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

13 18.50  
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3. ตารางที่ 8 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 1๘ กรกฎาคม ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 จํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563  รวม 162 คน 

ระดับช้ันเรียน จํานวนห๎อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียตํอห๎อง ชาย หญิง 
ม.1 1 5 10 15 15 
ม.2 1 13 14 27 27 
ม.3 1 14 13 27 27 
รวม 3 32 37 69  
ม.4 2 16 23 39 19 
ม.5 2 8 18 26 13 
ม.6 2 20 8 28 14 
รวม 6 44 49 93  
รวมทั้งหมด 9 76 86 162  

จํานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน      ชาย - คน    หญิง - คน   รวม  จํานวน.........-..........คน 
 อัตราสํวนนักเรียน : ครู  = 1 : 13      เป็นไปตามเกณฑ์      ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ตารางที่ 9 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนสูง

กว่าค่า
เป้าหมาย 

ร มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 0 0 8 31 19 42 33 53 50 74 81.29 

คณิตศาสตร ์ 0 0 9 27 46 61 56 55 25 32 73.63 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

0 3 9 16 23 57 70 75 46 73 86.29 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

0 0 22 10 18 57 113 150 173 335 ๘๗.๘1 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

0 4 6 1 2 8 13 45 70 315 92.67 

ศิลปะ 0 0 9 8 11 13 23 41 39 169 ๗๙.๕๕ 

การงานอาชีพ 0 0 6 2 2 8 25 34 36 108 91.86 

ภาษาอังกฤษ 0 0 26 41 45 59 54 50 23 16 64.33 

รวม 0 7 95 136 166 305 387 503 462 1122 85.99 

ร้อยละ 0.00 0.22 2.98 4.27 5.22 9.58 12.16 15.80 14.51 35.25  
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ตารางที่ 10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี

ระดับผลการ
เรียนสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย 

ร มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 0 0 3 21 10 22 12 18 17 26 73.64 

คณิตศาสตร ์ 0 0 6 14 19 31 27 16 7 9 69.77 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

0 0 5 6 16 39 41 44 21 32 86.76 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

0 0 17 9 17 41 68 67 55 113 88.89 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

0 0 3 0 1 4 10 23 46 171 93.02 

ศิลปะ 0 1 4 3 0 4 8 22 16 71 90.70 

การงานอาชีพ 0 0 6 1 2 8 17 26 21 48 86.82 

ภาษาอังกฤษ 0 0 18 10 11 27 19 22 14 8 69.77 

รวม 0 0 62 64 76 176 202 238 197 478 84.67 

ร้อยละ 0.00 0.07 4.15 4.28 5.09 11.78 13.52 15.93 13.19 31.99  
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ตารางที่ 11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 
ร้อยละของ

ผู้เรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนสูง

กว่าค่าเป้าหมาย ร มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 0 3 5 10 9 20 21 35 33 48 85.33 
คณิตศาสตร ์ 0 3 3 13 27 30 29 39 18 23 75.14 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

0 3 4 10 7 18 29 31 25 41 85.71 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

0 8 5 1 1 16 45 83 118 222 96.99 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

0 4 3 1 1 4 3 22 24 144 92.23 

ศิลปะ 0 0 5 5 11 9 15 19 23 98 83.78 

การงานอาชีพ 0 0 0 1 0 0 8 8 15 60 98.91 

ภาษาอังกฤษ 0 0 8 31 34 32 35 28 9 8 60.54 

รวม 0 21 33 72 90 129 185 265 265 644 86.38 

ร๎อยละ 0.00 1.23 1.94 4.23 5.28 7.57 10.86 15.55 15.55 37.79   
 
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

1) ตารางท่ี 12 ร๎อยละความก๎าวหน๎าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากปีการศึกษา 256๒ เทียบกับ ปี
การศึกษา 256๓ 

กลํุมสาระการเรียนรู๎ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ร๎อยละความก๎าวหน๎า 
ภาษาไทย 62.19 81.29 +๑๙.๑ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

86.24 87.81 +๑.๕๗ 

ภาษาตํางประเทศ 59.06 64.33 +5.27 
คณิตศาสตร์ 50.94 73.63 +22.69 
วิทยาศาสตร์ 63.99 86.29 +22.30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 94.44 92.67 -1.77 
ศิลปะ 85.00 79.55 -5.45 
การงานอาชีพ 79.82 91.86 +12.04 
รวม 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ 75.60 83.47 +7.87 
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6. ตารางที่ 13 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ จํานวน
หนํวยการ

เรียนทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียนที่
เข๎าสอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ร๎อยละของ

นักเรียนที่มีผล
การประเมินระดับ

ดีข้ึนไป 

0 1 2 3 
 

ภาษาไทย 15.0 314 0 5 37 272 98.41 
คณิตศาสตร์ 15.0 289 3 14 103 169 94.12 
วิทยาศาสตร์ 1.5 372 0 0 43 329 100.00 
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

17.0 886 0 9 0 877 98.98 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

9.0 464 0 0 3 461 100.00 

ศิลปะ 9.0 314 0 5 5 304 98.41 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

6.0 221 0 1 40 180 99.55 

ภาษาอังกฤษ 1.0 314 0 23 13 278 92.68 

รวม 73.5 3174 3 57 244 2870 98.11 
ร้อยละ   0.09 1.80 7.69 90.42  
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7. ตารางที่ 14 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
     ปีการศึกษา 2563 จําแนกตามกลํุมสาระการเรียนรู๎ 

ระดับชั้น 
จํานวน

หนํวยการ
เรียนทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียนที่
เข๎าสอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ร๎อยละของนักเรียนที่

มีผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป 

0 1 2 3 
 

ภาษาไทย 15.0 314 0 2 29 283 99.36 

คณิตศาสตร์ 15.0 314 4 2 107 201 98.09 

วิทยาศาสตร์ 1.5 372 2 1 36 333 99.19 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17.0 886 0 10 0 876 98.87 

สุขศึกษาและพลศึกษา 9.0 464 0 0 5 459 100.00 

ศิลปะ 9.0 314 0 2 37 275 99.36 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

6.0 221 0 0 34 187 100.00 

ภาษาอังกฤษ 1.0 314 0 22 20 272 92.99 

รวม 73.5 3199 6 39 268 2886 98.59 
ร้อยละ   0.19 1.22 8.38 90.22  

 
8. ตารางที่ 15 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผํานขึ้นไป  

ระดับช้ัน จํานวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร๎อยละ 
ผําน ไมํผําน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 27 0 0 3 24 27 100 
2.ความสามารถในการคิด 27 0 0 13 14 27 100 
3.ความสามารถในการแก๎ปัญหา 27 0 0 6 21 27 100 
4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 27 0 0 3 24 27 100 
5. .ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 27 0 0 1 26 27 100 
รวม 135 0 0 26 109 135 100 
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9. ตารางที่ 16 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผํานขึ้นไป  

ระดับช้ัน จํานวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร๎อยละ 
ผําน ไมํผําน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 28 0 0 9 19 28 100 
2.ความสามารถในการคิด 28 3 0 15 10 25 89.29 
3.ความสามารถในการแก๎ปัญหา 28 1 0 15 12 33 96.43 
4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 28 0 0 8 20 28 100 
5. .ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 28 0 0 3 25 33 100 
รวม 140 4 0 50 86 136 97.14 
 
10. ตารางที่ 17 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
แสดงข๎อมูลผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2563 

 
11. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Q-NET) ปีการศึกษา 2563 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      ไมํมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) เนื่องจากไมํมีนักเรียนสมัครใจสอบ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ร๎อยละของนักเรียนท่ีผํานการ
ประเมิน ผําน ไมํผําน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 15 12 3 80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 27 26 1 96.30 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 27 27 0 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 39 36 3 92.31 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 26 26 0 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 28 27 1 96.43 
รวม 162 154 8 95.06 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
      ตารางท่ี 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหวํางผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียนกับขีดจํากัดลํางของคะแนน  ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา จํานวนผ๎ู
เข๎าสอบ 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับโรงเรียน 

ขีดจํากัดลําง ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคําเฉลี่ยของ
คะแนนสูงกวําขีดจํากัดลําง 

ภาษาไทย 27 34.81 29.51 66.67 
คณิตศาสตร์ 27 18.98 28.43 66.67 
วิทยาศาสตร์ 27 27.81 17.29 81.48 
ภาษาอังกฤษ 27 22.92 16.02 62.96 
สังคมศึกษา 27 31.63 23.46 62.96 

เฉลี่ย 27.23   
 
12. ตารางที่ 19 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างปี
การศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 

2562 2563 การพัฒนาของโรงเรียน 
ภาษาไทย 35.48 34.81 -0.67 
คณิตศาสตร์ 16.41 18.98 +2.57 
วิทยาศาสตร์ 26.09 27.81 +1.72 
ภาษาอังกฤษ 22.42 22.92 +0.50 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.03 31.63 -0.40 

คะแนนเฉลี่ยรวม 26.49 27.23 0.74 
 
13. ข้อมูลนักเรียนด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม  

13.1 จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน        
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 157 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.37 
 13.2 จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนัก สํวนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 96 คน  คิดเป็นร๎อยละ 59.26 
  - จํานวนนักเรียนท่ีเต้ียกวําเกณฑ์ 2 คน 
  - จํานวนนักเรียนท่ีสูงกวําเกณฑ์ 12 คน 
  - จํานวนนักเรียนท่ีน้ําหนักมากกวําเกณฑ์ 31 คน 
  - จํานวนนักเรียนท่ีน้ําหนักน๎อยกวําเกณฑ์ 1 คน 
 13.3 จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรํองเรียนรํวม -  คนคิดเป็นร๎อยละ 0 
 13.4 จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร๎อยละ 0 
 13.5 จํานวนนักเรียนปญัญาเลิศ  - คน  คิดเป็นร๎อยละ 0 
 13.6 จํานวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ 9 คน  คิดเป็นร๎อยละ 5.55 
 13.7 จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.79 
  13.8 สถิติการขาดเรียน คิดเป็นร๎อยละ  ๘.03 
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 13.9 จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ําช้ัน - คน  
 13.10 จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน  27 คน 
   ศึกษาตํอ ระดับสายสามัญ   จํานวน   22 คน  คิดเป็นร๎อยละ 81.48 
 ศึกษาตํอ ระดับสายอาชีพ    จํานวน   2 คน   คิดเป็นร๎อยละ  7.41 
  ประกอบอาชีพ   จํานวน  3 คน    คิดเป็นร๎อยละ  11.11 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน  26 คน  
 ศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา  จํานวน   10 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.46 
 ประกอบอาชีพ  จํานวน  16 คน  คิดเป็นร๎อยละ 61.54 
 13.11 อัตราสํวนครูมัธยมต๎น:  นักเรียน = 1 : 6 คน 
          อัตราสํวนครูมัธยมปลาย : นักเรียน = 1 : 7 คน 

13.12 จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา                 
จํานวน  26 คน คิดเป็นร๎อยละ  16.05 

13.13 จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ      
อยํางสม่ําเสมอจํานวน   จํานวน  14๑ คน คิดเป็นร๎อยละ  ๘๗.๐๔ 
 

14. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
14.1 ตารางที่ 20 สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

                  แสดงจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใช๎แหลํงเรียนรู๎           
ในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2563 

แหลํงเรียนรู๎ 
ภายในโรงเรียน 

สถิติการใช๎จํานวน
ครั้ง/ปี 

แหลํงเรียนรู๎ 
ภายนอกโรงเรียน 

สถิติการใช๎จํานวนครั้ง/ปี 

ห๎องสมุด 40 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ๎าน
อํางเอ็ด (มูลนิธิชัยชัยพัฒนา) 

๒๐ 

ห๎องคอมพิวเตอร์ 100 สวนผลไม๎ผ๎ูปกครอง 
นายณัฐพงษ์ นาบํารุง 

1 

ห๎องE-learning 580 สวนผลไม๎ผ๎ูปกครอง 
นายนพนนท์ ขันทอง 

1 

 

14.2 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน  ในปีการศึกษา 2563 

ช่ือปราชญ์ชาวบ๎าน สถิติการใช๎จํานวนชม./ปี เรื่อง หมายเหตุ 
นางพรวิลัย ชัยบุญ 74 ก๋วยเต๋ียวไกํตุ๋น , ส๎มตําถาด และขนมต๎ม

ขาว 
 

นางสาวปนัดดา สร๎อยมาลา 83 ขนมเครปเย็น , ขนมจีบหมู ,  
โกโก๎หนึบ , บราวน่ี , พิซซําทอดและ 
ช็อคบอล 
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งานวารสาร ประจําปีการศึกษา 2563 

QR Code 

หลักสูตรสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 

โครงสร๎างการบริหารงานโรงเรียน 
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ประกาศโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

 โดยท่ีมีประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให๎ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกํอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตํอไป จําเป็นต๎องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎สอดคล๎องกัน จึงได๎มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แหํง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ เพื่อเป็น    หลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หนํวยงานต๎นสังกัด และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา สํงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสํวนรํวมของผ๎ูเกี่ยวข๎อง ท้ังบุคลากร 
ทุกคนในโรงเรียน ผ๎ูปกครอง และประชาชนในชุมชน ให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกันเพื่อนําไปสํูการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จึงประกาศการใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศฉบับนี้ 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
 

  
   

( นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์ ) 
ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท๎ายประกาศโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
เรื่อง  การใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน 

 ๑)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

     และแก๎ปัญหา  
 ๓)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
 ๔)  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๖)  มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 
 ๑)  มีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
 ๒)  มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
 ๔)  มีสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลํุมเป้าหมาย     
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในการดําเนินชีวิต 
๓.๒ ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู ๎
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
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ประกาศโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
เร่ือง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
  โดยท่ีมีประกาศใช๎กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  เพื่อให๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร มีคุณภาพและได๎มาตรฐานตามท่ี
สถานศึกษากําหนด  จึงกําหนดคําเป้าหมายระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ วันท่ี ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียดการกําหนดคําเป้าหมายตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
       ( นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์  )   
         ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
แนบท้ายประกาศโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร เร่ืองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความส าเร็จ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอําน 
การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คํานวณ 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๖๘ มีความสามารถในการอําน 
การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย 

ดี 

๒) นักเรียนร๎อยละ ๖๕ มีความสามารถในการอําน 
การเขียน การส่ือสาร ภาษาอังกฤษ 

ดี 

๓) นักเรียนร๎อยละ ๖๕ มีความสามารถในการคิด
คํานวณ  

ดี 

๒) มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหา 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๖๕ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณโดยใช๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล 

ดี 

๓) มีความสามารถในการสร๎าง
นวัตกรรม 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๗๐ มีช้ินงานจากกิจกรรม และ
สามารถอธิบายหลักการ ข้ันตอนการทํางาน ปัญหา
และอุปสรรคได๎ 

ดีเลิศ 

๔) ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๗๒ มีการใช๎เทคโนโลยีในการสร๎าง
ช้ินงานได๎อยํางเหมาะสมและปลอดภัย 

ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ กลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย และกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
ต้ังแตํเกรดเฉล่ีย ๒.๐ ขึ้นไป กลํุมสาระการเรียนรูก๎าร
งานอาชีพ และกลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ  
ต้ังแตํเกรดเฉล่ีย ๒.๕ ขึ้นไป และกลํุมสาระการเรียนรู๎
สุขศึกษาและพลศึกษา และกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ต้ังแตํเกรดเฉล่ีย ๓.๐ ขึ้นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ดี 

๒) นักเรียนร๎อยละ ๕๕ ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ 
๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ท่ีมีคําเฉล่ียของ
คะแนนแตํละวิชาสูงกวําขีดกําจัดลําง  

ปานกลาง 

๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๗๐ มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และมี
เจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
 

ดี 
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มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
 ๒) นักเรียนร๎อยละ ๘๐ สามารถศึกษาตํอในระดับท่ี

สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตามความสนใจ  
ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) มีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๘๕ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
สถานศึกษา และมีคุณลักษณะท่ีดีตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

ดีเลิศ 

๒) มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ เข๎ารํวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ยอดเย่ียม 

๓) ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและหลากหลาย 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นบน
ความแตกตํางระหวํางบุคคลได๎ 

ยอดเย่ียม 

๔) มีสุขภาวะทางรํางกาย และจิต
สังคม 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีสุขภาพกายท่ีดี(น้ําหนัก 
สํวนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย) และมีการควบคุม
อารมณ์อยํางเหมาะสม 

ดีเลิศ 

๒) นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ดีเลิศ 

๓) นักเรียนสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

๑) ครู บุคลากรทางการศึกษา และผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย
ในการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาและมีความเป็นไป
ได๎ในการปฏิบัติงาน 

ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑) ครู บุลาการทางการศึกษา มีสํวนรํวมใน
กระบวนการ P D C A ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ยอดเย่ียม 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลํุมเป้าหมาย 

๑) โรงเรียนมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงตาม
นโยบายต๎นสังกัด โดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๑) โรงเรียนมีการสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต๎องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ยอดเย่ียม 

๒) โรงเรียนจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสัปดาห์
ละ ๑ ช่ัวโมง 

ยอดเย่ียม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎ 
 

๑) อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล๎อมบริเวณโรงเรียน
ร๎อยละ ๙๐ มีความสะอาด  และปลอดภัย เอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎  

ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
 ๒) ห๎องเรียนร๎อยละ ๙๐ มีอากาศถํายเทสะดวก มีแสง

สวํางท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ครบ เพียงพอตํอการ
จัดการเรียนรู๎ และมีความปลอดภัย 

ยอดเย่ียม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ๎

๑) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา ร๎อยละ ๘๐  
 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผําน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ใน
การดําเนินชีวิตได๎ 

๑) ครูร๎อยละ ๘๐ มีการจัดการเรียนรู๎และการปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถนําไปจัด
กิจกรรมได๎จริงและนําไปประยุกต์ใช๎ในการดําเนินชีวิต 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการ
เรียนรู ๎

๑) ครูร๎อยละ ๘๐ ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลํง
เรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ 

ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 

๑) ครูร๎อยละ ๘๐ มีบุคลิกภาพความเป็นครูที่เหมาะสม  ดีเลิศ 
๒) ครูร๎อยละ ๘๐ จัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศท่ี
เอื้อตํอการเรียนรู๎  

ดีเลิศ 

๓) ครูร๎อยละ ๘๐ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในช้ันเรียน ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และนําผล
มาพัฒนาผ๎ูเรียน 

๑) ครูร๎อยละ ๘๐ มีการวัดผล ประเมินผล 
ด๎วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 

ดีเลิศ 

๒) ครูร๎อยละ ๘๐ มีการจัดการเรียนรู๎แบบให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับแกํผ๎ูเรียน และนําผลมาพัฒนา 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ให๎
ข๎อมูลย๎อนกลับ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ๎

ครู ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมแลกเปล่ียนเรียนรู๎เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ๎

ยอดเย่ียม 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดี 
๑) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

๑) นักเรียนร้อยละ ๖๘ มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย 

ดี ดีเลิศ 

๒) นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาอังกฤษ 

ดี ปานกลาง 

๓) นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถในการ
คิดค านวณ  

ดี ดี 

๒) มีความสามารถในการ
คิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๑) นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

ดี ปานกลาง 

๓) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีช้ินงานจากกิจกรรม 
และสามารถอธิบายหลักการ ข้ันตอนการ
ท างาน ปัญหาและอุปสรรคได้ 

ดีเลิศ ดี 

๔) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๒ มีการใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างช้ินงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑) นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย 
๒.๐ ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ต้ังแต่
เกรดเฉล่ีย ๒.๕ ขึ้นไป และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ต้ังแต่เกรดเฉล่ีย ๓.๐ ขึ้นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดี ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

 ๒) นักเรียนร้อยละ ๕๕ ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓ และ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนแต่ละวิชาสูง
กว่าขีดก าจัดล่าง  

ปานกลาง ดี 

๖) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ดี ดีเลิศ 

๒) นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตามความ
สนใจ  

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
๑) มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ของสถานศึกษา และมีคุณลักษณะท่ีดีตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพกายท่ีดี
(น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย) และมี
การควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๒) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

๓) นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

๑) ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๑) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ P D C A ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ยอดเย่ียม ดี 
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มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑) โรงเรียนมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ตามนโยบายต้นสังกัด โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๑) โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรง
ตามความต้องการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

ยอดเย่ียม ดีเลิศ 

๒) โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
 

๑) อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียนร้อยละ ๙๐ มีความสะอาด  และ
ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

ยอดเย่ียม ปานกลาง 

๒) ห้องเรียนร้อยละ ๙๐ มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ครบ เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ยอดเย่ียม ปานกลาง 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
 

๑) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๘๐  

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ มีการจัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ดีเลิศ ดี 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

๑) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ มีบุคลิกภาพความเป็นครูที่
เหมาะสม  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒) ครูร้อยละ ๘๐ จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓) ครูร้อยละ ๘๐ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในช้ัน
เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ มีการวัดผล ประเมินผล 
ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 

ดีเลิศ ปานกลาง 

๒) ครูร้อยละ ๘๐ มีการจัดการเรียนรู้แบบให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา 

ดีเลิศ ปานกลาง 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ยอดเย่ียม ดีเลิศ 
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ค าสั่งโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ท่ี ๘๐/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดแต่ละมาตรฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

-------------------------------------- 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  โรงเรียนได๎กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อให๎มาตรฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงแตํงต้ังคณะกรรมการ
กําหนดคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผ๎ูท่ีเกี่ยวขอ๎งกับการจัดการศึกษา ดังนี้  

๑. นายปริยวิศว์   วงษ์จันทร ์ ผ๎ูอํานวยการโรงเรียน    ประธาน  
๒. นายอัมฤต  เป่ียมคูหา   ประธานกรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
๓. คณะกรรมการสถานศึกษา         กรรมการ 
๔. นางวราภรณ์  พรมอินทร ์ ครู  ค.ศ. ๓     กรรมการ 
๕. นางตรึงใจ  สุขโข  ครู  ค.ศ. ๒     กรรมการ 
๖. นางชมภูนุช  โพธิจักร์  ครู  ค.ศ. ๒     กรรมการ 
๗. นางจันทิรา  ทรงธรรม ครู  ค.ศ. ๒     กรรมการ 
๘. นายรุํงโรจน ์  มิตรประทาน ครู  ค.ศ. ๒     กรรมการ 
๙. นางศรินธร  เพ็ชรัตน์  ครู  ค.ศ. ๑     กรรมการ 
๑๐.นางสาวเบญจมาศ   พึ่งน้ํา  ครู  ค.ศ. ๑     กรรมการ 
๑๑.นายจักรกร ี  โพธิ์ศรี  ครู  ค.ศ. ๑     กรรมการ 
๑๒.นางสาวเต็มตา  พูลทวี  ครู  ค.ศ. ๑     กรรมการ 
๑๓.นายจารุพรรณ   สวัสดี   ครู  ค.ศ. ๑     กรรมการ 
๑๔.นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย ครูผ๎ูชํวย      กรรมการ 
๑๕.นายพิทักษ์    ทรงธรรม ครูพนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๖.นางสาววิภาภรณ์ ห๎วงเกษม ครู  ค.ศ. ๑       กรรมการและเลขานุการ 

 ให๎คณะกรรมการท่ีได๎รับการแตํงต้ังได๎กําหนดคําเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
และประกาศใช๎ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตํอไป   

ท้ังนี้  ต้ังแตํวันท่ี ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   เป็นต๎นไป  

         ส่ัง ณ วันท่ี ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
(นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์)  

   ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอําน 
การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดคํานวณ 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๖๘ มีความสามารถในการ
อําน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย 

๑. นางสาวเต็มตา พูลทวี 
๒. นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย 

๒) นักเรียนร๎อยละ ๖๕ มีความสามารถในการ
อําน การเขียน การส่ือสาร ภาษาอังกฤษ 
๓) นักเรียนร๎อยละ ๖๕ มีความสามารถในการ
คิดคํานวณ  

๒) มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหา 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๖๕ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณโดยใช๎
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก๎ปัญหาอยํางมี
เหตุผล 

๑. นายรุํงโรจน์ มิตรประทาน 

๓) มีความสามารถในการสร๎าง
นวัตกรรม 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๗๐ มีช้ินงานจากกิจกรรม 
และสามารถอธิบายหลักการ ข้ันตอนการ
ทํางาน ปัญหาและอุปสรรคได๎ 

๑. นายรุํงโรจน์ มิตรประทาน 

๔) ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๗๒ มีการใช๎เทคโนโลยีใน
การสร๎างช้ินงานได๎อยํางเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

๑. นางสาวเบญจมาศ พ่ึงนํ้า 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ กลํุม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ต้ังแตํเกรดเฉล่ีย 
๒.๐ ขึ้นไป กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
และกลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ  ต้ังแตํ
เกรดเฉล่ีย ๒.๕ ขึ้นไป และกลํุมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา และกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ ต้ังแตํเกรดเฉล่ีย ๓.๐ ขึ้นไป
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. นางสาวเต็มตา พูลทวี 
๒. นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย 

๒) นักเรียนร๎อยละ ๕๕ ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
และ ๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ท่ีมี
คําเฉลี่ยของคะแนนแตํละวิชาสูงกวําขีดกําจัดลําง  



52 
 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๗๐ มีความรู๎ ทักษะ
พื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 

๑. นายจักรกรี โพธิ์ศรี 

๒) นักเรียนร๎อยละ ๘๐ สามารถศึกษาตํอใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตามความ
สนใจ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) มีคุณลักษณะและคํานิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๘๕ ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของสถานศึกษา และมีคุณลักษณะท่ีดี
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

๑. นางวราภรณ์ พรมอินทร ์

๒) มีความภูมิใจในท๎องถิ่น
และความเป็นไทย 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๙๐ เข๎ารํวมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

๑. นางจันทิรา ทรงธรรม 

๓) ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและหลากหลาย 

๑) นกัเรียนร๎อยละ ๙๐ สามารถอยูํรํวมกับ
ผ๎ูอื่นบนความแตกตํางระหวํางบุคคลได๎ 

๑. นายจารุพรรณ สวัสดี 
 

๔) มีสุขภาวะทางรํางกาย 
และจิตสังคม 

๑) นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีสุขภาพกายท่ีดี
(น้ําหนัก สํวนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย) และมี
การควบคุมอารมณ์อยํางเหมาะสม 

๑. นายพิทักษ์ ทรงธรรม 
๒. นางศรินธร เพ็ชรัตน ์

๒) นักเรียนร๎อยละ ๘๐ มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓) นักเรียนสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎
อยํางมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 

๑) ครู บุคลากรทางการศึกษา และผ๎ูมีสํวนได๎
สํวนเสียในการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสอดคล๎องกับบริบทของ
สถานศึกษาและมีความเป็นไปได๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. นางสาววิภาภรณ์ ห๎วงเกษม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑) ครู บุลาการทางการศึกษา มีสํวนรํวมใน
กระบวนการ P D C A ตามแผนปฏิบัติราชการ 

๑. นางตรึงใจ สุขโข 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียน
รอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลํุมเป้าหมาย 

๑) โรงเรียนมีการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับการ
เปล่ียนแปลงตามนโยบายต๎นสังกัด โดยใช๎
หลักการมีสํวนรํวม 

๑. นายรุํงโรจน์ มิตรประทาน 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

๑) โรงเรียนมีการสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรง
ตามความต๎องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๑. นางชมภูนุช  โพธิจักร ์
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มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๒) โรงเรียนจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง 

๑. นางชมภูนุช  โพธิจักร ์

๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎ 

๑) อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล๎อมบริเวณ
โรงเรียนร๎อยละ ๙๐ มีความสะอาด  และ
ปลอดภัย เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎  

๑. นายพิทักษ์ ทรงธรรม 
๒. นายจารุพรรณ สวัสดี 

๒) ห๎องเรียนร๎อยละ ๙๐ มีอากาศถํายเท
สะดวก มีแสงสวํางท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ครบ 
เพียงพอตํอการจัดการเรียนรู๎ และมีความ
ปลอดภัย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ๎

๑) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ร๎อยละ ๘๐  

๑. นางเบญจมาศ พึ่งน้ํา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผําน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช๎ในการดําเนินชีวิต
ได๎ 

๑) ครูร๎อยละ ๘๐ มีการจัดการเรียนรู๎และการ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู๎ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได๎จริงและ
นําไปประยุกต์ใช๎ในการดําเนินชีวิต 

๑. นายรุํงโรจน์ มิตรประทาน 

๓.๒ ใช๎ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่
เอื้อตํอการเรียนรู๎ 

๑) ครูร๎อยละ ๘๐ ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎ 

๑. นางเบญจมาศ พึ่งน้ํา 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

๑) ครูร๎อยละ ๘๐ มีบุคลิกภาพความเป็นครูที่
เหมาะสม  

๑. นางชมภูนุช โพธิจักร 

๒) ครูร๎อยละ ๘๐ จัดสภาพแวดล๎อมและ
บรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  
๓) ครูร๎อยละ ๘๐ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในช้ัน
เรียน 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และนํา
ผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน 

๑) ครูร๎อยละ ๘๐ มีการวัดผล ประเมินผล 
ด๎วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 

๑. นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย
๒ .นางสาวเต็มตา พูลทวี 
 ๒) ครูร๎อยละ ๘๐ มีการจัดการเรียนรู๎แบบให๎

ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผ๎ูเรียน และนําผลมาพัฒนา 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ให๎
ข๎อมูลย๎อนกลับ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 

ครู ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมแลกเปล่ียนเรียนรู๎เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ๎

๑. นางชมภูนุช โพธิจักร 
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ค าสั่งโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ท่ี  ๘๑/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
------------------------------- 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑  ประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น  โรงเรียนได๎กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให๎ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมท้ังการประเมิน  พัฒนา และรายงานผล เพื่อนําผลการพัฒนามาปรับปรุง รวมท้ังรายงานตํอสาธารณชน 
โรงเรียนจึงแตํงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
(SAR) ดังนี้  

๑. นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์  ผ๎ูอํานวยการโรงเรียน       ท่ีปรึกษา 
๒. นายรุํงโรจน์  มิตรประทาน  ครู ค.ศ.๒       ประธานกรรมการ 
๓. นางวราภรณ์   พรมอินทร์  ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
๔. นางตรึงใจ   สุขโข   ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
๕. นางชมภูนุช     โพธิจักร์  ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
๖. นางจันทิรา  ทรงธรรม  ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
๗. นางศรินธร เพ็ชรัตน์ ครู  ค.ศ.๑ กรรมการ 
๘. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ํา ครู  ค.ศ.๑ กรรมการ 
๙. นายจักรกรี โพธิ์ศรี ครู  ค.ศ.๑ กรรมการ 
๑๐. นายจารุพรรณ  สวัสดี  ครู  ค.ศ.๑ กรรมการ 
๑๑. นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย ครูผ๎ูชํวย กรรมการ 
๑๒. นายพิทักษ์   ทรงธรรม ครูพนักงานราชการ กรรมการ 
๑๓. นางสาววิภาภรณ์  ห๎วงเกษม  ครู ค.ศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวเต็มตา  พลูทวี  ครู ค.ศ.๑        กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 
ให๎ผ๎ูท่ีได๎รับการแตํงต้ังตามคําส่ังนี้ปฏิบัติหน๎าท่ีจัดทํารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถานศึกษา (SAR)   โดยให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและบังเกิดผลดีตํอทางราชการตํอไป 
 

ท้ังนี้   ต้ังแตํวันท่ี   ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

 

(นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์) 
ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
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ค าสั่งโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
ท่ี ๘๒/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
คุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-------------------------------------- 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อให้มาตรฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้  

๑. นายปริยวิศว์   วงษ์จันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน  
๒. นายอัมฤต  เป่ียมคูหา   ประธานกรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
๓. คณะกรรมการสถานศึกษา         กรรมการ 
๔. นางวราภรณ์  พรมอินทร ์ ครู  ค.ศ.๓     กรรมการ 
๕. นางตรึงใจ  สุขโข  ครู  ค.ศ.๒     กรรมการ 
๖. นางชมภูนุช  โพธิจักร์  ครู  ค.ศ.๒     กรรมการ 
๗. นางจันทิรา  ทรงธรรม ครู  ค.ศ.๒     กรรมการ 
๘. นายรุ่งโรจน ์  มิตรประทาน ครู  ค.ศ.๒     กรรมการ 
๙. นางศรินธร  เพ็ชรัตน์  ครู  ค.ศ.๑     กรรมการ 
๑๐.นางสาวเบญจมาศ   พึ่งน้ า  ครู  ค.ศ.๑     กรรมการ 
๑๑.นายจักรกร ี  โพธิ์ศรี  ครู  ค.ศ.๑     กรรมการ 
๑๒.นางสาวเต็มตา  พูลทวี  ครู  ค.ศ.๑     กรรมการ 
๑๓.นายจารุพรรณ   สวัสดี   ครู  ค.ศ.๑     กรรมการ 

 ๑๔.นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
๑๕.นายพิทักษ์    ทรงธรรม ครูพนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๖.นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม ครู  ค.ศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังได้ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
และประกาศใช้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป   

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้   เป็นต้นไป  

         ส่ัง ณ วันท่ี ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
(นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์)  

   ผู้อ านวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
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ท่ี  ศธ ๐๔๒๙๖.๑๗/                                                            โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
                                                                                            ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง   

จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๑๑๐ 

      ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการประเมิน ก ากับ ติดตาม งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 

ด้วยโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  ได้ด าเนินการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีของ สพฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  ในการนี้โรงเรียนได้เล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสามารถร่วม ก ากับ ประเมิน และนิเทศ 
ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ 
  โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในการประเมิน ก ากับ ติดตาม งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

          ขอแสดงความนับถือ                            
                       

                                        

                                                                  (นางนฤมล   กงกุล) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  

ฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผน 
โทรศัพท์  ๐–๓๙๔๙–๒๐๓๗ 
โทรสาร   ๐–๓๙๔๙–๒๐๓๖ 
e-mail  :  tokpromwit@hotmail.com  
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