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คำนำ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนไทรทอง
อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

   ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปี
การศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 

 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ หมู่ที ่7 ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  3  มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน...18.......คน และมีบุคลากรครู พนักงานราชการ จำนวน....1.....คน 
 
 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

  
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สถานศึกษาดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมรักการอ่านให้ผู้เรียน

บันทึกการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3  วัน กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2564 กิจกรรมวันวิชาการ  กิจกรรมค่ายพัฒนาทางวิชาการ  กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (Covid 19)  กิจกรรมส่งเสริมสร้างนวัตกรรมจัดให้มีการเรียนการสอนสร้าง
หุ่นยนต์ในคาบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  กิจกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
On Hand , On Air ,On Site มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปทำท่ีบ้านและมาเรียนที่โรงเรียน ครูได้ออกทำการเยี่ยม 
บ้านผู้เรียนเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและปัญหาที่เกิดข้ึนดำเนินการจัดการสอนทดแทนในวันเสาร์ และดำเนิน
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้เรียนด้วยการจัดให้ผู้เรียน สาน
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เครื่องจักสารด้วยไม้ไผ่  การทำขนมไทย  การทำเกษตรสวนมะนาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้เวลาในคาบ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เพ่ือฝึกทักษะการประกอบอาชีพพ้ืนฐานเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาของผู้เรียนด้วยการดำเนิน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีกิจกรรม  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งมี
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นตามวาระโอกาส
วันสำคัญต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้รู้ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน ฝึกให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมใกล้ชิดกับชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้ครูและผู้เรียนตระหนักและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ  ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์  จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นภายในโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้า
ร่วมพิธี  และนำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมออมทรัพย์  เป็นการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย  โดยให้ผู้เรียนทุกคนฝากเงินกับครูประจำชั้น  มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ผู้เรียนโดยไม่ม ีการบังคับ ฝึกออมทุกวันทำจนเป็นนิสัย  จะให้ผู้เรียนเบิกและปิดบัญชีเงินฝากเมื่อจบ ปีการศึกษา
หรือเบิกใช้ในยามจำเป็น   กิจกรรมสุขธรรมประจำสัปดาห์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนหลักธรรมตาม
คำสอนของพระพุทธศาสนาจากพระอาจารย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัด
ไทรทอง เจ้าคณะอำเภอแปลงยาว มาเป็นพระวิทยากร สอนผู้เรียนตามตารางท่ีโรงเรียนจัดให้ในวันศุกร์คาบเรียน
ที่  8  สำหรับ สัปดาห์ที่ไม่มีการเรียนธรรมศึกษาผู้เรียนทุกคน ต้องสวมมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์ที่ลานธรรม 
กิจกรรมวันพระสร้างบุญ ทางโรงเรียนจะนำผู้เรียนไปทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังธรรมที่วัด  โดยมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้เป็นมังสวิรัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คณะครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนา เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมการทำบุญ ตักบาตร
ร่วมกับชุมชน เป็นการศึกษา เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และร่วมสืบทอดวิถีชาวพุทธที่ดีงามต่อไป โรงเรียนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขา  ได้แก่  ศีล สมาธิ ปัญญา ในทุก ๆ วันผ่านการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมหน้า
เสาธง ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่กระทำเพ่ือระลึกถึงชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ (หลักการเคารพธงชาติ)  
กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตาและสงบนิ่ง (สมาธิ) กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 
(ในแถวหน้าเสาธง)  กิจกรรมเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างมีสติ ช่วงกลางวันมีกิจกรรมเดินอย่างมีสติก่อนเข้า
รับประทานอาหาร  กิจกรรมกล่าวคำพิจารณาอาหารก่อน การรับประทานอาหาร กิจกรรมนั่งสมาธิ 5 นาที  ก่อน
เข้าห้องเรียนภาคบ่าย กิจกรรมท่องสูตรคูณ ไหว้พระสวดมนต์ก่อนกลับบ้าน กิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข   

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาดำเนินการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ 

PDCA มีการกระจายอำนาจออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารบุคคล โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหัวหน้ากลุ่มบริหารงานแต่ละด้าน 
มีแผนผังโครงสร้างบริหาร มีกรอบหน้าที่การปฏิบัติงาน และแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบหัวหน้าไว้อย่างชัดเจน  เพื่อ
เป็นการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของ
สถานศึกษานั้นกระทำในรูปแบบคณะกรรมการ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการประชุมวางแผน รับฟัง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้หลักประชาธิปไตยในการหาข้อสรุปหรือแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดยมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบ 
ติดตาม นำผลข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีการพัฒนาและสนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีการจัดการ

เรียนการสอนที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครู
วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือนำมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร เน้น
การจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ตามบริบทของสถานศึกษา ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ให้
นักเรียนรักในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สถานศึกษาส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครู
ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนา แก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ และวิถีการวัดผลและ
ประเมินผลที่เหมาะสมนำผลที่ได้มาพัฒนา นำปัญหาที่เกิดไปทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหา สถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบ ผู้บริหารนิเทศครู หัวหน้าบริหารวิชาการนิเทศครู และครูนิเทศครู 
ภาคเรียนละ 3 ครั้งรวมทั้งครูเป็นผู้ที่พร้อมพัฒนาตนเองตลอดเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

 

หลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน   
สถานศึกษามีหลักฐานสนับสนุนดังต่อไปนี้  
1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปี2565-2568 
2) แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
3) หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรกลุ่มสาระ 
4) ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
5) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2564  
6) แบบรายงานการไปราชการ  
7) รายงานการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
8) รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
9) รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
10) แฟ้มเกียรติบัตรผลงานโรงเรียน ครู และผู้เรียน  
11) หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้  
12) รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
13) แบบบันทึกสรุปการนิเทศการศึกษา  
14) รายงานการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนของสถานศึกษา 
15) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
แผนงานที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  

               - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 
ผ่านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และการร่วมพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC และโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
               - ส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจวิธีการ 
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ตลอดจนนำมาสร้างเป็นนวัตกรรมได้ตามระดับการเรียนรู้ 
               - เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID 19) 
 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่หลากหลายภายใต้ศตวรรษท่ี 21 
ด้วยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านโครงการวิถีพุทธ จนเกิดการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนรอบด้าน โดยการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ ผ่านกระบวนการสอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง 
ๆ และการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย  
ผ่านโครงการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 
 แผนงานที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 
และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ หรือสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการ
ดำเนินงาน โครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ และ
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ผ่านเพจโรงเรียนเพ่ือสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
 แผนงานที่ 7 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด การการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ โครงการ 
เรียนฟรี 15 ปี และโครงการอาหารกลางวัน ตามท่ีรัฐสนับสนุน 
 แผนงานที่ 8 ให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ ผ่านโครงการการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 แผนงานที่ 9 ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ห้องเรียนคุณภาพในทุกระดับชั้นของ
โรงเรียน ผ่านโครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และ
โครงการนิเทศภายใน 
 แผนงานที่ 10 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เพ่ิมพูนความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) จนเกิดความความเชี่ยวชาญ ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ผ่านโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และโครงการนิเทศภายใน กิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 แผนงานที่ 11 จัดหาสื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของครูและผู้เรียน ผ่านการดำเนินงาน กิจกรรม
พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 ชื่อโรงเรียน  : โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 ที่ตั้ง    : เลขที่ 98 หมู่ 10  ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สังกัด   : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 โทรศัพท์ : 061 5653962 โทรสาร : - 
 E-mail  : School.saithong@gmai.com website: http://www.saithong.ac.th/ 
 ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

คำขวัญ  : - 
ปรัชญาโรงเรียน : “ความรู้ คู่ความดี” 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
    
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (VISION)  : องค์กรแห่งการเรียนรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม  ปลูกฝังค่านิยม 
        ความพอเพียง  คู่เคียงการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
พันธกิจ (MISSION)  :  1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  ขยายโอกาสทางการศึกษา  พัฒนา 
             ศักยภาพผู้เรียน มุ่งเน้นทักษะทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

       2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเร ียนรู้ ท ี ่ม ีค ุณภาพและมีสภาพแวด 
           ล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาวะทีดีของผู้เรียน 

         3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
             การศึกษาและระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
         4. พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรม 

           คำสอนของศาสนา  รักชาติ  และดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
           พอเพียง   
       5. พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะ 
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ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ  มีคุณธรรม  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

       6. พัฒนาผู้เรียนให้เห็นรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
       7. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน        

เป้าประสงค์ (Goals)  : 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทาง 
                      การศึกษา มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

        2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย และมีคุณภาพ มีสภาพ 
           แวดล้อมที่เอ้ือ ต่อสุขภาวะที่ดีของผู้เรียน 
        3. ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และใช้   
            เทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน 
        4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา มี 
           ความรักชาติ ยึดมั่นใน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
           พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
           เศรษฐกิจพอเพียง 
       5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะทางเทคโนโลยี มีทักษะในการสื่อสาร 
           ภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพตาม 
           มาตรฐานวิชาชีพ 
       6. ผู้เรียนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
       7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค 
           สว่น 
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แผนที่ตั้งโรงเรียน

 
 
 
 

1.2 ประวัติโรงเรียน 
 

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2517 ที่หมู่ 10 ตำบลวังเย็น  อำเภอ   
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการนำของนายยงยุทธ ธรรมรัตนานันท์ และชาวบ้าน โดยใช้ที่ดินป่าสงวน 
10 ไร่  และนายประเทือง บุญประดับ ได้มอบให้อีก 10 ไร่ รวมพ้ืนที่ 20 ไร่ ได้รับเงินบริจาค 23,310 บาท โดย
ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์” และมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 เมษายน  
พ.ศ. 2517 
          พ.ศ. 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 364,000  บาท สร้าง
อาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 หอ้งเรียน ชาวบ้านบริจาคสมทบอีก 400,000  บาท เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4   
 พ.ศ. 2529 ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ 105/26 จำนวน 1 หลัง 
   พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 6,098,000  บาท ก่อสร้างอาคารแบบ  2/28 จำนวน 
1 หลัง 
          ปัจจุบันมีนางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข เป็นผู ้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู 15 คน 
พนักงานราชการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างนักการ ภารโรง 1 คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมให้นักเรียนปฐมวัยเข้าเรียนต่อระดับประถมศึกษา 
บริการทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา  และขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น   
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1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

  1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เส้นทางการคมนาคมเป็น
ถนนลาดยางผ่าน 2 สาย ได้แก่ สายจากสี่แยกทุ่งสะเดา (บริเวณหน้าอำเภอแปลงยาว) ผ่านไป ตำบลหนอง   
ไม้แก่น และสายแยกจากตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต ผ่านไปยังบ้านโกรกแก้ววงพระจันทร์   มี
ประชากรประมาณ  4,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดไทรทอง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนตำบลบ้านไทรทอง และสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น  ชุมชนรอบโรงเรียน 
เป็นร้านค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภค อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม โดยประกอบอาชีพทำไร่มัน
สำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่สับปะรด สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้ สวนผัก และทำนา รับจ้าง  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การทำบุญทุกวันพระ 
การทำบุญตามวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษามีการตักบาตรเทโว  และ
วันสำคัญอ่ืน ๆ  โดยมีประชาชน  ชุมชน  และโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอด 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ และ มีจบการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรีประมาณร้อยละ 5.00  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม โดยประกอบอาชีพทำไร่มัน
สำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่สับปะรด สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้ สวนผัก และทำนา รับจ้าง  ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 60,000  บาท  

  3) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โอกาสทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน วัดไทรทอง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลไทรทอง รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลตำบลวังเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น ในภาคเอกชน
ได้แก่ มูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ กลุ่มแม่บ้านและสมาคมต่างๆ สวนพระ
พุทธประวัติวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ พลับพลาสมเด็จย่าวัดไทรทอง สวนไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนั้นยังมี
พิพิธภัณฑ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อำเภอแปลงยาว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนเสือศรีราชาจังหวัดชลบุรี พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จังหวัด
ปทุมธานี เป็นต้น  ข้อจำกัดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูผู้สอนจะไม่เพียงพอทุกปีการศึกษาเนื่องจากครู
ย้ายกลับภูมิลำเนาอยู่บ่อยครั้ง ปัญหาครอบครัวนักเรียนทางด้านการหย่าร้าง ทิ้งให้บุตรอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย  
โดยที่บิดา มารดาไปมีครอบครัวใหม่ไม่กลับมาดูแลบุตร ปล่อยให้เป็นภาระของผู้ปกครอง นักเรียนจึงขาดความ
อบอุ่นในครอบครัว ไม่มีผู้ให้การอบรมสั่งสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีใครดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และ
การเรียนของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ทางโรงเรียนได้หาวิธีแก้ไขในแต่ละกรณีในเบื้องต้นแล้ว  
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1.4 โครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ ์

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

     

 

           

                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

(นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ชุมชน / เทศบาล / ผู้ปกครอง 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑. น.ส.ขวัญหทัย เหรียญทอง 

๒. น.ส.สุนิสา บินยูซบ 

๓. นายวิเชียร พูลสวัสดิ์ 

๔. น.ส.ดวงตา บุญประดับ 

๕. นายณัฐกานต ์ดีเสมอ 

๖. น.ส.กรชนก พรทวีสุข 

๗. นายณัฐพงษ์ พรมเหมา 

๘. นายวีระพันธ์ นางแล 

๙. นายมนัส แดงวิไล 

๑๐. น.ส.รดา พิมพาวัฒน ์

๑๑. น.ส.อาภาภรณ์ เฉยกลาง 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑. นางจิราภรณ์ ปรีดานนนท ์

๒. น.ส.ดวงตา บุญประดับ 

๓. นางเตือนใจ สุนทรชัย 

๔. น.ส.ขวัญหทัย เหรียญทอง 

๕. น.ส.สุนิษา บินยูซุบ 

๖. นายณัฐกานต ์ดีเสมอ 

กลุ่มบริหารบุคคล 

๑. น.ส.ดวงตา บุญประดับ 

๒. นายมนัส แดงวิไล 

๓. นายวิเชียร พูลสวัสดิ์ 

๔. น.ส.บุษบงร์ บุกรอ 

๕. น.ส.รดา พิมพาวัฒน ์

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

๑. นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล 

๒. น.ส.ขวัญหทัย เหรียญทอง 

๓. นายมนัส แดงวิไล 

๔. นางเตือนใจ สุนทรชัย 

๕. น.ส.วนิสา โพธิมากูล 

๖. น.ส.สุนิสา บินยูซบ  

ภารกิจ – แผนงาน / โครงการ 

 

ภารกิจ – แผนงาน / โครงการ 

 

นักเรียนมีคณุภาพตามจดุหมายของหลักสูตร 

เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
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1.5 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
  1.5.1 จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 15 1 - 2 19 
    

  1.5.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 15 3 - 19 
  

  1.5.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชั่วโมง/สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3 20 
2. ภาษาไทย 2 20 
3. คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์ประกันชีวิต) 1 25 
4. วิทยาศาสตร์(เคมี) 1 23 
5. สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) 2 20 
6. ภาษาอังกฤษ 1 24 
7. เทคโนโลยีการศึกษา 1 22 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 
9. ศิลปะ - - 
10. การประถมศึกษา 2 22 
11. ปฐมวัย 2 29 
12. ดุริยางคศาสตร์ 1 21 
13.การศึกษานอกระบบ 1 21 
13.การจัดการอุตสาหกรรม 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
14.มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 นักการภารโรง 

รวม 20 20.00 
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1.6 ข้อมูลนักเรียน      (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ของปีการศึกษา 2564) 

 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งหมด 240 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังตาราง 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.1 - - - -  
อ.2 1 9 8 17  
อ.3  1 16 11 27  
รวม 2 25 19 44  
ป.1 1 6 10 16  
ป.2 1 9 11 20  
ป.3 1 8 13 21  
ป.4 1 13 19 32  
ป.5 1 17 13 30  
ป.6 1 9 10 19  
รวม 6 62 76 138  
ม.1 1 10 5 15  
ม.2 1 12 11 23  
ม.3 1 12 8 20  
รวม 3 34 24 58  

รวมท้ังหมด 11 121 119 240  
 

1.7 ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา      (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ของปีการศึกษา 2564) 

 จำนวนนักเรียนจบการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น  64 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังตาราง 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม ร้อยละ ชาย หญิง 
อ.3 1 16 11 27 100 
ป.6 1 7 10 17 94.00 
ม.3  1 12 8 20 100 

นักเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  1 7 8 40.00 
นักเรียนศึกษาต่อสายอาชีพ  5 1 6 30.00 
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1.8 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

❖ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไประดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รายวิชา (พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ป.1 15 93.33 73.33 93.33 80.00 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 

ป.2 20 85.00 85.00 100 100 100 100 100 100 95.00 

ป.3 21 80.95 61.90 100 100 90.48 100 100 100 80.95 

ป.4 32 93.75 81.25 93.75 71.86 96.86 96.86 100 100 96.86 

ป.5 30 56.67 40.00 73.33 50.00 26.67 100 100 93.33 73.33 

ป.6 17 70.59 47.06 58.82 58.82 58.82 88.24 100 100 82.35 

รวม 135 480 388 519 460 466 578 593.33 586 521 

เฉลี่ยร้อยละ 100 80.00 64.00 86.00 76.00 77.00 96.00 98.00 97.00 86.00 

ม.1 15 53.33 46.67 66.67 66.67 100 100 93.33 100 86.67 

ม.2 23 30.43 60.87 43.48 82.61 56.52 100 95.65 100 82.61 

ม.3 20 45.00 70.00 40.00 80.00 95.00 100 90.00 100 95.00 

รวม 58 128 177 150 229 251 300 278 300 264.28 

เฉลี่ยร้อยละ 100 42.00 59.00 50.00 76.00 83.00 100 92.00 100 88 
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2) นักเรียนเรียนซ้ำชั้น (ปกติ) นักเรียนพิการ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2564 

ประเภทของคนพิการ 9 ประเภท  
(ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน) ได้แก่ 

1.  บกพร่องทางการเห็น 
2.  บกพร่องการได้ยิน 
3.  บกพร่องทางสติปัญญา 
4.  บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
5.  บกพร่องทางการเรียนรู้ 
6.  บกพร่องทางการพูดและภาษา 
7.  บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
8.  ออทิสติก 
9.  พิการซ้ำซ้อน 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์  และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ซ้ำชั้น 

จำนวนนักเรียนพิการ จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

ชาย หญิง ประเภทความ
พิการ 

 

ชาย  หญิง 
ความสามารถด้าน/ 

ชื่อรางวัล/เกียรติบัตร 

ป.1 15 1 - - - - - - 
ป.2 20 - - - - - - - 
ป.3 21 - - 1 5 - - - 

ป.4 32 - - 2 5 - - - 

ป.5 30 - - - - - - - 

ป.6 17 - 1 - 5 - - - 

รวม 135 1 1 3 - - - - 

ร้อยละ 100 0.74 0.74 2.22 - - - - 

ม.1 15 - 1 - 3 - - - 
ม.2 23 - - - - - - - 
ม.3 20 - - - - - - - 

รวม 58 - 1 - - - - - 

ร้อยละ 100 - 1.72 -  - - - 

      นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับรางวัล
เหรียญทองหรือชนะเลิศระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ ฯลฯ  
หรือได้รับการคัดกรองด้วยระบบสำรวจแววความสามารถ
พิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (หลักฐานแนบภาคผนวก)         
           1. ด้านภาษา                                   
           2. ด้านคณิตศาสตร์                         
           3. ด้านวิทยาศาสตร์                        
           4. ด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์     
           5. ด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์                  
           6. ด้านการได้ยิน                             
           7. ด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ         
           8. ด้านสังคมและอารมณ์                  
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    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2564 

ระดับชัน้ 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 15 1 3 6 5 11 73.33 
ป.2 20 - - 7 13 20 100 
ป.3 21 - 4 7 10 17 80.95 
ป.4 32 - 2 20 10 30 93.75 
ป.5 30 - 2 21 7 28 93.33 
ป.6 17 - 2 5 10 15 88.24 
รวม 135 1 13 66 55 121 89.63 

เฉลี่ยร้อยละ 100 0.74 9.63 48.89 40.74 89.63  
ม.1 15 - 4 5 6 11 73.33 
ม.2 23 - 1 17 5 22 95.65 
ม.3 20 - - 9 11 20 100 
รวม 58 - 5 31 22 53 91.38 

เฉลี่ยร้อยละ 100 0 8.62 53.45 37.93 91.38  
4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 15 1 1 6 7 13 86.67 
ป.2 20 - - - 20 20 100 
ป.3 21 - - 3 18 21 100 
ป.4 32 - - 7 25 32 100 
ป.5 30 - - - 30 30 100 
ป.6 17 - - - 17 17 100 
รวม 135 1 1 16 117 133 98.52 

เฉลี่ยร้อยละ 100 0.74 0.74 11.85 86.67 98.52  
ม.1 15 - - 4 11 15 100 
ม.2 23 - - 4 19 23 100 
ม.3 20 - - 11 9 20 100 
รวม 58 - - 19 39 58 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 - - 32.76 67.24 100 100 
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5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับดีขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับด ี

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถใน
การสื่อสาร 

- - 2 15 17 100 

2. ความสามารถใน
การคิด 

- - 2 15 17 100 

3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- - 2 15 17 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 

- - - 17 17 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

- - - 17 17 100 

รวม - - 6 79 85 100 
เฉลี่ยร้อยละ - - 7.05 92.95 100 100 
 
6) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับด ี

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถใน
การสื่อสาร 

- - 15 5 20 100 

2. ความสามารถใน
การคิด 

- - 15 5 20 100 

3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- - 15 5 20 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 

- - 20 - 20 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

- - 1 19 20 100 

รวม - - 66 34 100 100 
เฉลี่ยร้อยละ - - 66 34 100 100 
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1.9  ผลการทดสอบระดับชาติ 
 

1.9.1 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2564 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านการอ่านออกเสียง 56.92 62.83 69.04 69.95 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 68.15 70.28 72.30 72.79 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 62.53 66.56 70.67 71.38 
 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่างร้อยละ 
ระหว่างปีการศึกษา 

2562-2563 2563-2564 
ด้านการอ่านออกเสียง 44.37 80.76 56.92 +36.39 -23.84 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 58.30 73.80 68.15 +15.50 -5.65 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 51.33 77.28 62.53 +51.89 -29.49 

 
1.9.2  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ปีการศึกษา2564 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษาไทย ไม่เข้ารับการทดสอบเนื่องจากนักเรียนติดโควิด 19 
ด้านคณิตศาสตร์ ไม่เข้ารับการทดสอบเนื่องจากนักเรียนติดโควิด 19 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน ไม่เข้ารับการทดสอบเนื่องจากนักเรียนติดโควิด 19 
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2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่างร้อยละ 
ระหว่างปีการศึกษา 

2562-2563 2563-2564 

ด้านภาษาไทย 43.13 
 

43.81 
ไม่เข้ารับ 

การทดสอบ 
+0.86 - 

ด้านคณิตศาสตร ์ 45.86 
 

42.33 ไม่เข้ารับ 
การทดสอบ 

-3.63 - 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 44.50 43.07 - -1.43 - 

1.9.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ไม่เข้ารับการทดสอบ 

คณิตศาสตร ์ ไม่เข้ารับการทดสอบ 
วิทยาศาสตร ์ ไม่เข้ารับการทดสอบ 
ภาษาอังกฤษ ไม่เข้ารับการทดสอบ 

   2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
   ปีการศึกษา 2562 – 2564 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่างร้อยละ 
ระหว่างปีการศึกษา 

2562-2563 2563-2564 

ภาษาไทย 42.25 
ไม่เข้ารับการ

ทดสอบ 
ไม่เข้ารับ 

การทดสอบ - - 

คณิตศาสตร ์ 22.61 
ไม่เข้ารับการ

ทดสอบ 
ไม่เข้ารับ 

การทดสอบ - - 

วิทยาศาสตร ์ 29.59 
ไม่เข้ารับการ

ทดสอบ 
ไม่เข้ารับ 

การทดสอบ - - 

ภาษาอังกฤษ 25.54 
ไม่เข้ารับการ

ทดสอบ 
ไม่เข้ารับ 

การทดสอบ - - 
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1.9.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ไม่เข้ารับการทดสอบ 

คณิตศาสตร์ ไม่เข้ารับการทดสอบ 
วิทยาศาสตร์ ไม่เข้ารับการทดสอบ 
ภาษาอังกฤษ ไม่เข้ารับการทดสอบ 

 

   2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
   ปีการศึกษา 2562 – 2564 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่างร้อยละ 
ระหว่างปีการศึกษา 

2562-2563 2563-2564 

ภาษาไทย 52.00 
ไม่เข้ารับ

การทดสอบ 
ไม่เข้ารับ

การทดสอบ - - 

คณิตศาสตร์ 21.52 
ไม่เข้ารับ

การทดสอบ 
ไม่เข้ารับ

การทดสอบ - - 

วิทยาศาสตร์ 29.07 
ไม่เข้ารับ

การทดสอบ 
ไม่เข้ารับ

การทดสอบ - - 

ภาษาอังกฤษ 27.38 
ไม่เข้ารับ

การทดสอบ 
ไม่เข้ารับ

การทดสอบ - - 
 
1.10. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียน จำนวน ……3.......... หลัง    
  อาคารประกอบ  จำนวน …....2........  หลัง  
  ห้องน้ำ  จำนวน …….2........  หลัง    
 สนามเด็กเล่น  จำนวน …….1........  สนาม   
  สนามฟุตบอล  จำนวน ……..1.......  สนาม   
  สนามบาสเกตบอล จำนวน ……-.......  สนาม   
  อ่ืน ๆ (ระบุ) .....................-........................... 
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1.11 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 1) ห้องสมุดมีขนาด.......198....... ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด …2,470……… เล่ม 

 การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ……โปรแกรมห้องสมุดของสพฐ. ………………. 
 จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2564 เฉลี่ย..50...คน/ วัน คิดเป็นร้อยละ.20... 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน ………1………. ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน ………1………. ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จำนวน ………1………. ห้อง 
   ห้อง (ระบุ).......-................      จำนวน ………-………. ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จำนวน ........40............ เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน .......30............ เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต .......10.......... เครื่อง 
   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2564 เฉลี่ย...150..... คน/วนั       
คิดเป็นร้อยละ......62.50.........ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ……….2.………. เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
1 ห้องสมุด 42 
2 ห้องคอมพิวเตอร์ 121 
3 ห้อง ICT 30 
4   

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
1 สวนมะนาวผู้ใหญ่สันต์ 1 
2 วัดไทรทอง 6 
3   
4   
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6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   6.1 ชื่อ-สกุล....นายสันต์....โฉมสะอาด..... ให้ความรู้เรื่อง ..การทำการเกษตรสวนมะนาว....... 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…………2…………..ครั้ง/ปี 
   6.2 ชื่อ-สกุล...นางสาวทิพย์วลัย์....มีแก้ว........ ให้ความรู้เรือ่ง .การสานเครื่องจักสารจากไม้ไผ่ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน……………2………..ครั้ง/ปี 
   6.3 ชื่อ-สกุล...นางฉันทนา....บุญประดับ........ ให้ความรู้เรือ่ง .การทำขนมไทย………………… 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน……………2………..ครั้ง/ปี 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

❖  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน โดยการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือกำหนดเป้าหมายและวิธีการ
พัฒนาในปีการศึกษานี้ ดำเนินการวางแผนการพัฒนาทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตลอดจนสถานศึกษายังจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน มี
การจัดโครงการต่าง ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ของสถานศึกษาสถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สถานศึกษาดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมรักการอ่านให้ผู้เรียน
บันทึกการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันวิชาการ  กิจกรรมค่ายพัฒนาทางวิชาการ  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid 19)  กิจกรรมส่งเสริมสร้างนวัตกรรมจัดให้มีการเรียนการสอนสร้างหุ่นยนต์ในคาบการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์  กิจกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนทุก
ระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand , On Air, On Site 
มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปทำที่บ้านและมาเรียนที่โรงเรียน ครูได้ออกทำการเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพ่ือติดตาม
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ความก้าวหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นดำเนินการจัดการสอนทดแทนในวันเสาร์ และดำเนินกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
นอกเวลาเรียนให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้เรียนด้วยการจัดให้ผู้เรียนสานเครื่องจักสารด้วยไม้ไผ่  
การทำขนมไทย  การทำเกษตรสวนมะนาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้เวลาในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
เพ่ือฝึกทักษะการประกอบอาชีพพ้ืนฐานเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
สถานศึกษาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาของผู้เรียนด้วยการดำเนิน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย  เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม  เป็น
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพ่ือปลูกฝังจิตศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  ฝึกการปฏิบัติการถือศึล 
สมาธิ  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จริงโดยจัดกิจกรรมปีการศึกษาละ 1 ครั้ง กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์  ให้ครูและผู้เรียนตระหนักและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และสถาบัน
พระมหากษัตริย์  จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นภายในโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธี  และนำบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมออมทรัพย์  เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักอดออม ไม่
ฟุ่มเฟือย  กิจกรรมสุขธรรมประจำสัปดาห์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนหลักธรรมตามคำสอนของ
พระพุทธศาสนาจากพระอาจารย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดไทรทอง เจ้า
คณะอำเภอแปลงยาว มาเป็นพระวิทยากร สอนผู้เรียนตามตารางที่โรงเรียนจัดให้ในวันศุกร์คาบเรียนที่  7  
สำหรับ สัปดาห์ที่ไม่มีการเรียนธรรมศึกษาผู้เรียนทุกคน ต้องสวมมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์ที่ลานธรรม อาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน กิจกรรมวันพระสร้างบุญ ทางโรงเรียนจะนำผู้เรียนไปทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟัง
ธรรมที่วัด  โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้เป็นมังสวิรัติ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ให้คณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนา เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม
การทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชน เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและร่วมสืบทอดวิถีชาวพุทธที่ดีงามต่อไป กิจกรรม
ธรรมดีประจำวัน  เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขา  ได้แก่  ศีล สมาธิ ปัญญา 
ในทุก ๆ วันผ่านการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่กระทำเพ่ือระลึกถึงชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ (หลักการเคารพธงชาติ)  กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตาและสงบนิ่ง (สมาธิ) 
กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท กิจกรรมน้องไหว้พ่ี (ในแถวหน้าเสาธง)  กิจกรรมเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างมี
สติ ช่วงกลางวันมีกิจกรรมเดินอย่างมีสติก่อนเข้ารับประทานอาหาร  กิจกรรมกล่าวคำพิจารณาอาหารก่อนการ
รบัประทาน กิจกรรมท่องสูตรคูณ ไหว้พระสวดมนต์ก่อนกลับบ้าน กิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  เป็นการ
ร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการช่วยเหลือให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน ลด ละ เลิกอบายมุข และยก
ย่องโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอ่ืน นำไปสู่ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาชาติโดยให้โรงเรียนเป็น
พ้ืนที่ปลอดภัย ปราศจากอบายมุข มีการทำกิจกรรมเชิญชวนผู้ปกครองให้งดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมจิตอาสา “สานต่อคำพ่อสอน” เป็นการมุ่งเน้นปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ เสียสละประโยชน์ ส่วนตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  โดยน้อมนำหลักคิดจากพระบรม
ราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ผู้เรียนปฏิบัติ  ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนและชุมชน  การ
สมัครเข้าเป็นอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน วัด ชุมชน หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น  การส่งเสริมสวัสดิการ
และสุขภาพผู้เรียนและป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา  ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมดูแลสุขภาพผู้เรียน
เบื้องต้น  ได้มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์พ้ืนฐานสำหรับห้องพยาบาล สำหรับผู้เรียน ครูและบุคลกร จัดซื้อแก้วน้ำ
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และแปรงสีฟัน สำหรับดูแลสุขภาพช่องปากของผู้เรียน  กิจกรรมป้องกันสิ่งเสพติดมีการสุ่มตรวจสารเสพติด และ
การบรรยายให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด  กิจกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้มีการนำ
ผู้เรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับฟังการบรรยาย ให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์  นอกจากนี้
โรงเรียนได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพและความสามัคคี  ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย 
โดยการให้ผู้เรียนเต้นเข้าจังหวะเพลง (แอโรบิค)  เป็นประจำทุกวันพุธ  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที   
2. ผลการดำเนินงาน  

สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ึน โดยรวบรวมข้อมูลตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งได้ผลการดำเนินงาน
ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 196 คน และนำมาประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา พบว่า  

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คนมีผลประเมินความสามารถใน 
การอ่านในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.88 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการการเขียนสรุปเรื่องที่อ่านและฟังได้ พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คนมีผล
ประเมินความสามารถในการการเขียนสรุปเรื่องที่อ่านและฟังได้ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.13 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

3) ผู้เรียนมีความสามารถพูดคุย ซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอ่ืนได้ พบว่า 
ผู้เรียนจำนวน 196 คนมีผลประเมินความสามารถพูดคุย ซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับอ่ืนได้ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.59 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณได้ พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คนมีผลประเมิน
ความสามารถในการคิดคำนวณในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.70 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  (ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80) 

5) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คนมี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณผลประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.20 สูง
กว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

6) ผู้เรียนมีความสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คนมผีล
ประเมินความสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.04 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

7) ผู้เรียนความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คนมีผลประเมินความ 
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80) 

8) ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบและวิธีการสร้างนวัตกรรม พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คนมีผลประเมิน
ความเข้าใจในระบบและวิธีการสร้างนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.17 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 80)     

9) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คน 
มีผลประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.45 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
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10) ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนจำนวน 196 คนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในระดับดีข้ึนไปจำนวน 196 คิดเป็นร้อยละ 82.00  สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 80)  ซึ่งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า ปีการศึกษา 2564 มีผู้เรียนจำนวน 196 คนผลการเรียนเฉลี่ย 82.00  
สูงกว่าปีการศึกษา 2563 มีผู้เรียนจำนวน 226 คนผลการเรียนเฉลี่ย 71.27 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 10.73 คะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมแยกออกเป็นกลุ่มสาระได้ดังนี้ 

1. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 63.21 ต่ำกว่า 
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมผีลคะแนนเฉลี่ย 71.56 มีผลการพัฒนาต่ำกว่า 8.35 คะแนน 

2. กลุ่มสาระภาษาไทยปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 67.88 ต่ำกว่า 
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 70.87 มีผลการพัฒนาต่ำกว่า 2.99 คะแนน 

3. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 87.05  
สูงกว่าปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 69.99 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 17.06 คะแนน 

4. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย    
75.13 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 74.08 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 1.05 คะแนน 

5. กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 75.65 สูงกว่า 
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 73.77  มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 1.88 คะแนน 

6. กลุ่มสาระศิลปะปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 97.41 สูงกว่า 
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 79.07 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 18.34 คะแนน 

7. กลุ่มสาระการงานอาชีพปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 98.45 สูงกว่า 
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 76.20  มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 22.25 คะแนน 

8. กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษาปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 97.93  
สูงกว่าปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 79.68 มีผลการพัฒนาสูงขึ้น 18.25 คะแนน 
 ผลการประเมินการอ่านของผู้เรียน (RT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน ต่ำกว่าระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 62.53 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 ทั้ง 2 ด้านมี
คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 77.28 ซึ่งมีผลการพัฒนาต่ำกว่า ร้อยละ 14.75 
 ผลการการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT)  ความสามารถพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาที่ 3  ปี
การศึกษา 2564 ไม่มีผลการทดสอบ เนื่องจาก นักเรียนติดโควิดจึงไม่ได้เข้ารับการทดสอบ 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มีผลการทดสอบ เนื่องจาก ไม่มีผู้สมัครใจเข้ารับการทดสอบ 

11) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คน มีผล
ประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.29  สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     12) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คน  
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ภาพรวมของทุกด้านของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 83) 
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    13) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คน ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นอยู่ใน 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 83) 
    14) ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คน ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็น
ไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 83) 
     15) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คน ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 83) 
    16) ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีมารยาททางสังคมยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย  พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คน ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน มีมารยาททางสังคม
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.70 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 83) 
          17) ผู้เรียนสุขภาพพลานามัยที่ดีจากออกกำลังกายและเล่นกีฬา  พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คน 
ผู้เรียนสุขภาพพลานามัยที่ดีจากออกกำลังกายและเล่นกีฬาอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.07 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 83)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    18) ผู้เรียนมีความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คน ผู้เรียนมีความสามัคคี
ในการทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.02 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 83) 
    19) ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  พบว่า ผู้เรียนจำนวน 196 คน ผู้เรียนกล้าคิดกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90.91 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 83)  
3.จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน โดยมีการวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่องของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ และการสร้างนวัตกรรม มีการจัดการเรียนการ
สอนซ่อมเสริม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังสถานศึกษายังส่งเสริมครูให้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการการ PLC เพ่ือแก้ไข พัฒนา ข้อบกพร่อง หรือแนวทางกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีกว่าให้กับเด็กผู้เรียน ทำให้ครูมีสื่อ และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และสถานศึกษานำ
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีการ
ปลูกฝังคุณลักษณะอังพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียน  ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งปีการศึกษา และสอดแทรก
ทุกรายวิชา มีผู้ร่วมโครงการทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง พระสงฆ์  และชุมชน  หลาย
กิจกรรมจัดขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณ แต่อาศัยความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกัน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี   
4.จุดควรพัฒนา  
 1)การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-Hand ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดจัดการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่องของผู้เรียน และการกิจกรรมต่างๆ ที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ ทาง
ร่างกายและกิจกรรมเสริมทักษะการประกอบอาชีพในอนาคต จึงควรที่จะร่วมกันวางแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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 2) ผลการการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT)  ความสามารถพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาท่ี 3 
มาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อบกพร่องและหาแนวทางพัฒนาให้มีผลคะแนนเพ่ิมข้ึนสูงกว่าระดับประเทศในปีต่อไป 
 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 
นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ครูเตรียมสื่อที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้น 
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ที่บ้านอย่างเข้าใจและน่าสนใจ ถึงแม้จะมีการแพร่
ระบาดของโรคในระลอกใหม่ 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนงานที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
                     - ยกระดับผลการการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT)  ความสามารถพ้ืนฐาน ชั้น
ประถมศึกษาที่ 3 ผ่านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และการร่วมพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC และ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                    - ส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจวิธีการ 
ตลอดจนนำมาสร้างเป็นนวัตกรรมได้ตามระดับการเรียนรู้ 
                   - เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID 19) 
 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่หลากหลายภายใต้ศตวรรษท่ี 21 
ด้วยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเกิดการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
รอบด้าน โดยการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ ผ่านกระบวนการสอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง 
ๆ และการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม และโครงการอาหารกลางวัน 
6. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 

1) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2564  
2) ผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานของโรงเรียน  
3) รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  
4) ผลการทดสอบระดับชาติ (RT) 

7. แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
 1) โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564 
 2) โรงเรียน E CO SHOOL 
 3) ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ. รอบ 4) 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

จุดเน้น  การบริหารจัดการทีเ่ป็นระบบ 

 1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาดำเนินการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ 
PDCA มีการกระจายอำนาจออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารบุคคล โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหัวหน้ากลุ่มบริหารงานแต่ละด้าน 
มีแผนผังโครงสร้างบริหาร กรอบหน้าที่การปฏิบัติงาน และแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบหัวหน้าไว้อย่างชัดเจน  เพื่อเป็น
การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา
นั้นกระทำในรูปแบบคณะกรรมการ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการประชุมวางแผน รับฟังแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และใช้หลักประชาธิปไตยในการหาข้อสรุปหรือแนวทางการดำเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม นำผลข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ไว้อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT 
Analysis) เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทุก 4 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาสถานศึกษาได้จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2562 – 2565 มีวิธีการ ดังนี้  
  1.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของสถานศึกษาภายใต้ แนวทางการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2563 และนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประจำปี 2563  
  2. สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  
  3. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จากนั้นนำมาสู่การปฏิบัติ โดยสถานศึกษาจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือกำหนดทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดย
การประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ในปี 2564 สถานศึกษาได้นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มา
ปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี 
2564  
  4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือลงสู่การ
ปฏิบัติงานในปี 2564 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานในปีต่อไป  ส่งผลให้สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดอยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” เป็นไป
ตามมาตรการศึกษาที่กำหนดไว้ 
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2.2 มีกระบวนการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2) สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีรูปแบบการ 

บริหารและจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยยึดหลักวงจร
การทำงานแบบ PDCA ดังนี้  

ขั้น Plan (P)  
1. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทางเว็บไซต์
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

2. จัดประชุมครูเพื่อมอบหมายงานให้รับผิดชอบ ตามความสามารถ ความถนัด และความ  
สมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายงานอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร  
4. วางแผนการดำเนินงานโดยการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามมาตรฐาน 

เป้าหมาย   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
5. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทางเว็บไซต์โรงเรียน  
6. มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในทุกภาคส่วน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเพ่ือช่วย 

พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
ขั้น DO (D)  

1. ดำเนินงานตามขั้นตอนและแผนงานที่วางไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนให้ 
เหมาะสมกับสถานการณ์  

2. มีการประชุมครูประจำเดือน และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกภาค 
เรียนเพ่ือรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  กิจกรรม งานที่ได้ดำเนินการผ่านมา  ชี้แจงและเตรียมความ
พร้อมสำหรับโครงการ  กิจกรรม งานที่กำลังจะดำเนินการต่อไป  หรือเพ่ือหาข้อสรุป ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการ
ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขั้น Check (C)  
1. มีการกำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้  

และประเมินผลจากคุณภาพผู้เรียน โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานและค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
2. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ   โดยใช้กระบวนการ         

ควบคุมภายใน  
3. มีการสรุปผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมและทุกโครงการ โดยการประเมินผลเทียบกับ 

ค่าเป้าหมายทั้งตัววัดระหว่างการดำเนินการและผลตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อหา
จุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาสำหรับปีการศึกษาต่อไป  
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   4. มีการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และการจัดทำรายงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  

ขั้น Action (A)  
นำผลการประเมินไปวิเคราะห์จุดเด่น และจุดควรพัฒนาของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล 

สารสนเทศในการวางแผนพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อไป 
  จากที่กล่าวมาสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดไว้  
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  3) สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สถานศึกษาดำเนินการพัฒนางานภายใต้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพทั้งด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปโดยใช้
วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรม ประเมินผล แล้วนำมาปรับปรุงให้การดำเนินงานดียิ่งขึ้น 

การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านนั้น เริ่มต้นด้วยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมทั้งจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีความหลากหลาย 
ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน โดยในปีการศึกษา 2564 กลุ่ม
บริหารงานวิชาการได้ทำการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกระบวนการทบทวนหลักสูตร  โดยการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบทั้งในเรื่องวิสัยทัศน์  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คำอธิบายรายวิชา  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
ดังกล่าว  หลังจากได้รับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  คณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรจึงได้
ประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและนำไปปฏิบัติได้ ควบคู่กับการใช้สื่อ 
การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย มีการนิเทศ ติดตาม และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนา  เมื่อกระบวนการต่างๆสมบูรณ์แล้วจึงได้ประการใช้หลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

นอกจากนี้สถานศึกษายังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน มีความสุข และพัฒนา
ผู้เรียนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม มุ่งเน้นจะที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันพระสร้างบุญ กิจกรรมธรรมะดีประจำวัน กิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข กิจกรรมจิต
อาสา “สานต่อคำพ่อสอน” เป็นต้น 

การพัฒนาด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษานั้น สถานศึกษา
ดำเนินการภายใต้การควบคุมคุณภาพด้วยกระบวนการประกันคุณภาพภายใน เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับ
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ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม โดยรวมการดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและทำให้ผู้เรียนมี
คุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  4) สถานศึกษามีการส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา โดยดำเนินการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการกำหนดนโยบายให้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้ารับการอบรม อบรม
ออนไลน์ ศึกษาดูงาน หรือการเป็นวิทยากร เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา และ
ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยปี 2564 ที่ผ่านมาอยู่ในช่วง
ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)ทำให้มีอุปสรรคต่อการอบรม ศึกษาดูงาน  หรือการ
เป็นวิทยากร สถานศึกษาจึงส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรด้วยการให้เข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตร
ต่างๆซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมดังกล่าว 
   นอกจากนี้สถานศึกษาสถานศึกษายังได้ส่งเสริมให้ครูได้ดำเนินกิจกรรมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) ภายในสถานศึกษา อย่างน้อยคนละ 50 ชั่วโมง/ปี 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัยผ่านการดำเนินโครงการการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และโครงการ E-C0 SCHOOL ใช้สิ่งอ่ืนทดแทนเพ่ือลดปัญหาโลกร้อน การคัดแยกขยะ และการนำขยะ
มารีไซเคิลได้ สำหรับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพนั้น สถานศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

      1. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องประชุม ดำเนินงานโดย
มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละห้องสำรวจห้องของตน ในเรื่องแสงสว่างที่พอเพียง การอากาศถ่ายเทอากาศ
ภายในห้อง โต๊ะเก้าอ้ีและอุปกรณ์ต่างๆมีสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย และนำเข้าการวางแผนการ
พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ เพ่ือประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ประชุมตั้งงบ
ปรับปรุงซ่อมแซมในการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  หลังจากได้รับ
อนุมัตโิครงการแล้วจึงดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือจัดหาทดแทน เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
หรือห้องประชุมมีสภาพพร้อมใช้งานก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาต่อไป  ในระหว่างเปิดภาคเรียน
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และความเสียสละ โดยการจัดกิจกรรม 5 ส ให้
ผู้เรียนได้ทำความสะอาด และดูแลรักษาห้องเรียนของตนเอง มีการนิเทศภายในจากผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่าย 
วิชาการ และเพ่ือนครู ในด้านการจัดสภาพการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพื่อนำผลมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขต่อไป 
      2. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้จัดกิจกรรมโดยมีการดำเนินการดังนี้  สำรวจ
บริเวณท่ีมีสภาพเสื่อมโทรมหรือเสียหาย และที่มีความจำเป็นในการใช้อาคารสถานที่และนำเข้าสู่การวาง
แผนการพัฒนา ปรับปรุง  ซ่อมแซม  อาคารสถานที่  เพื่อประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  ประชุม
ตั้งงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมในโครงการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว  จึงดำเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม หรือจัดหาทดแทน  ภูมิทัศน์ และ
อาคารสถานที่ มีสภาพพร้อมใช้งานก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาต่อไป  ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษา
ดำเนินการพัฒนา  ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้แก่  ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วไป  เช่น สถานที่
นั่งเล่นหน้าโรงเรียน  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีที่พักผ่อนในการมารับ  ส่ง นักเรียนและให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ
ได้ จัดทำสวนหย่อมและป้ายชื่อโรงเรียนบริเวณหน้าอาคารเรียน 2 เพ่ือเป็นสถานที่ผ่อนคลาย ถ่ายรูป วาดภาพ
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เกี่ยวกับศาสนาเพ่ือการเรียนรู้  ปรับปรุงสนามในอาคารอเนกประสงค์ให้อยู่ในสภาพสวยงาม  พร้อมใช้งาน  
เพ่ิมเติมสนามทำกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับนักเรียนปฐมวัย ซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่มีการชำรุดเสียหาย  เช่น 
ประตูห้องน้ำ  ห้องส้วม ติดตั้งบานประตูกระจกห้องนอนนักเรียนปฐมวัย เป็นต้น  ทำการซ่อมแซมระบบน้ำทั้ง
น้ำดื่ม  น้ำใช้ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานด้านอุปโภค บริโภค  นอกจากนี้
สถานศึกษายังจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม  บำรุงครุภัณฑ์ ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนในส่วนที่ชำรุดให้ใช้
การได้ดังเดิม เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ เป็นต้น ในด้านของความปลอดภัยสถานศึกษาได้ดำเนินการซ่อมแซม
สิ่งของที่ใช้ร่วมกันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน  เช่น สถานเด็กเล่น อ่างล้างหน้าแปรงฟัน  ศาลานั่งพักผ่อน
ของนักเรียน อุปกรณ์และสนามกีฬา  ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  และอุปกรณ์
ดับเพลิงภายในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์รวมถึงการจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนให้ชัดเจน  
เน้นย้ำการขับขี่ปลอดภัย  รณรงค์การใช้หมวกนิรภัย เป็นต้น   
  จากผลการดำเนินงานสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย  ได้รับผลการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
  6) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีบริหารห้องสมุดไอซีทีไว้บริการผู้เรียน พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน
สถานศึกษา ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับครูและนักเรียนใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีระบบบริหาร
จัดการการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กรเพ่ือจัดการบริหารแบนด์วิธด์ในการใช้งานเครือข่ายให้กับผู้บริการ
แต่ละคนอย่างเหมาะสม และสอดคล้องในการจัดเก็บ Log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อผู้เรียน ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
กระจายสัณญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงบริเวณสถานศึกษาเพื่อให้ครู และนักเรียนได้เข้าถึง สะดวกต่อการ
ติดต่อ อำนวยความสะดวก การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในโรงเรียน เช่น การสั่งพิมพ์ใบงาน ใบความรู้ และอ่ืนๆ
ผ่านระบบเครือข่ายสถานศึกษา  มีเว็บไซต์ และ เพจ Facebook ของสถานศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ มีกลุ่มใน LINE เพ่ือการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลากรในสถานศึกษาระหว่างครูกับ
ผู้เรียน ครูกับผู้ปกครอง  
มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ควบคู่ไปกับ ON hand  , On Site ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีการประชุมครูการวางแผนการดำเนินงานผ่านระบบเทคโนโลยี โดยใช้
โปรแกรม Zoom และ Google Meeting ให้ครูได้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาในสถานการณ์ Work from 
home  
  จากผลการดำเนินงานสถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู้ได้รับผลการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐาน
การศึกษาท่ีได้กำหนดไว้ 
 
2. ผลการดำเนินงาน   
 1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พบว่า สถานศึกษามีแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด  
(ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
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 2) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พบว่า สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่กำหนด (ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 

3) สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พบว่า สถานศึกษาพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนด (ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 

4) สถานศึกษาส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่าง
น้อยคนละ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา พบว่า สถานศึกษาส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปีการศึกษาได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 

5) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย พบว่า สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัยได้คะแนนร้อยละ 91.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 

6) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พบว่า สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้คะแนนร้อยละ 91.20 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่า ค่าเป้าหมายที่กำหนด (ค่า
เป้าหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)  

 
3) จุดเด่น   

1. สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบ มีการตรวจสอบและประเมิน 
เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา นโยบายของ
รัฐบาลและแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน มีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่มีความ
เกี่ยวโยงกับสภาพแวดล้อมจริงของผู้เรียน 
 2. กระบวนการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษามีความชัดเจน สามารถดำเนินงานได้อย่าง
รวดเร็ว มีระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา  การบริหารจัดการเป็นปัจจุบัน ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตรงต่อความต้องการของ
ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีความสะดวก สบาย และมีบรรยากาศที่พร้อมเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
4) จุดควรพัฒนา  

1. ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ  
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการฝึกทักษะการดูแลและปฏิบัติตนเองให้อยู่บนพื้นฐาน 

การดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย  
3. ปรับปรุงการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) เพ่ือให้รองรับการใช้งานจากอุปกรณ์ของนักเรียน

ได้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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4. จัดทำแผนรองรับการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาดไวรัสโคโร
น่าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการพัฒนาสถานศึกษา 
 5. การประชาสัมพันธ์ต้องรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 
5) แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย  
ผ่านโครงการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 
 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 
และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ หรือสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการ
ดำเนินงาน โครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ และ
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 แผนงานที่ 3 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด การการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ โครงการ 
เรียนฟรี 15 ปี และโครงกลางอาหารกลางวัน ตามที่รัฐสนับสนุน 
 
 
6). แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 

1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปี 2562-2565 
2) แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
3) หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรกลุ่มสาระ 
4) ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
5) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2564  
6) แบบรายงานการไปราชการ  
7) รายงานการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
8) รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
9) รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
10) แฟ้มเกียรติบัตรผลงานโรงเรียน ครู และผู้เรียน  
 

7). แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
 1) โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564 
 2) โรงเรียน E CO SCHOOL 
 3) ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ. รอบ 4) 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
จุดเน้น  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีการพัฒนาและสนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครู
วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือนำมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร เน้น
การจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ตามบริบทของสถานศึกษา ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ให้
นักเรียนรักในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สถานศึกษาส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครู
ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนา แก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลที่เหมาะสมนำผลที่ได้มาพัฒนา นำปัญหาที่เกิดไปทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหา สถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบ ผู้บริหารนิเทศครู หัวหน้าบริหารวิชาการนิเทศครู และครูนิเทศครู 
ภาคเรียนละ 3 ครั้งรวมทั้งครูเป็นผู้ที่พร้อมพัฒนาตนเองตลอดเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้        
ในชีวิตได้ 

1) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ ครูจัดทำแผนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บันทึกหลังแผน นำปัญหาที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC และทำวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได้ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามหลากหลายกิจกรรม 
นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติจริงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   เช่น  กิจกรรมค่ายคุณธรรม  กิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา  กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมสุขธรรมประจำสัปดาห์  กิจกรรมวันพระสร้างบุญ  กิจกรรม
ธรรมะดีประจำวัน  กิจกรรมจิตอาสา “สานต่อคำพ่อสอน” นักเรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ ส่วนกิจกรรม
ทัศนศึกษาในปีการศึกษานี้ ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID 19) สถานศึกษาคำนึงถึงความปลอดภัยผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาจึงได้จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน 
ได้แก่ห้องสมุด ห้องสื่อ ICT   กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียนทำแปลงเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรม
ฝึกทักษะพ้ืนฐานอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สถานศึกษา
ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยเน้นรูปแบบออนไลน์เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา  และนำผลที่ได้มาจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จากการผล
ดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  2) ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียน 
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การสอน ครูทุกคนมีการวางแผนการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ และ
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมสนับสนุนการจัดหาสื่อและวัสดุที่ใช้ในการจัดการศึกษา กิจกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงครุภัณฑ์ เป็นต้น เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน และซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน เช่น โปรเจคเตอร์ ลำโพง ทีวี เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องพิมพ์ ครูส่งรายงานการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนของตนเองเมื่อสิ้นภาคเรียน เพื่อเป็นการ
สรุปผล สะท้อนจุดเด่น จุดด้อย และแนวทางการปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น และในปีการศึกษานี้ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ได้
หลากหลายรูปแบบ สถานศึกษาได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ ออนแอร์ เช่น YouTube, Facebook, 
VDO Clip, Google Classroom, Zoom ทำให้มีครูได้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดห้องเรียนคุณภาพ ในด้านของการบริหารชั้น

เรียน สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูประจำชั้นและครูผู้สอนบริหาร  ชั้นเรียนด้วยการสร้างวินยัเชิงบวก ครูและ
ผู้เรียนร่วมกันแบ่งเวรทำความสะอาดประจำวันตามความสมัครใจ ผู้เรียนได้รับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มใจ ครูจัดสื่อการเรียนรู้ บอร์ดความรู้ มุมต่างๆในห้องเรียนให้เอ้ืออำนวย สวย สะอาดตา 
สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดเป็นห้องเรียนคุณภาพ  สถานศึกษามี
การนิเทศติดตามในเชิงบวก เพ่ือร่วมกันแก้ไขปรับปรุงและสร้างกำลังใจในการพัฒนาห้องเรียน พัฒนานักเรียน
กับครูผู้สอนผ่านกิจกรรมนิเทศชั้นเรียน นอกจากนี้สถานศึกษายังจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการลงมือปฏิบัติ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ และมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) นั้น ทำให้มีหลายกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของผู้เรียนจำนวนมากหรือช่วงเวลาตาม
แผนงานไม่เหมาะสม เวลาเรียนไม่พอ ไม่สามารถจัดได้ เช่น กิจกรรมสานฝันกีฬา กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะด้านดนตรี เป็นต้น จากการดำเนินงานส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูทุก
คนสามารถบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก และกิจกรรมการเรียนรู้จนเกิดห้องเรียนคุณภาพมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา 
สนับสนุนให้ครูมีการวัดผลและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ครบทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความหลากหลายและมีเครื่องมือวัดผล ที่สามารถใช้ได้จริง โดยกำหนดให้ใน 1 
ภาคเรียน จะมีการวัดผลและประเมินผล โดยการสอบกลางภาคและปลายภาคอย่างละ 1 ครั้ง ในระหว่างภาค
เรียนกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างซึ่งสถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม 
ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการจัดการเรียนรู้ และรายงานการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน รวมทั้งมี
การตรวจสอบจากหัวหน้างานวัดและประเมินผล ครูนำผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดปัญหามาแก้ปัญหาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้ถูกต้องตรงจุด โดยทำวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 รายวิชา/ปีการศึกษา และรายงานให้
สถานศึกษาทราบและรวบรวมข้อมูลนำผลไปร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป จากผลการดำเนินงานครู
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สามารถประเมินผลผู้เรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลายและเป็นไปตามระบบการศึกษา นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนต่อได้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ 
 3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 5) ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
คนละอย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการกำกับ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนของครูเป็นอย่างมาก จะเห็นจากท่ีกล่าวมาท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การบริหารชั้นเรียน เชิงบวกหรือ
วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน ซึ่งจะมีการกำกับ ติดตาม และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อใช้พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ในตอนต้นภาคเรียน ผ่านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ระหว่าง ภาค
เรียนซึ่งกำหนดให้ครู 1 คน ได้รับการนิเทศ 3 ครั้งต่อภาคเรียน โดยเพ่ือนครูและหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
และผู้อำนวยการสถานศึกษารวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ครูได้ใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมให้ให้ครูได้ทำวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งเข้า
ร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือหาแนวทางหรือสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน รวมถึง
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการพูดคุยซักถาม แนว
ทางการจัดการสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียน หรือต้องการให้สถานศึกษา
ช่วยเหลือผู้เรียนในด้านใด เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
และบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ จากผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้นั้นทำให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมผลการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่ามาตรฐานการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ 
 
2) ผลการดำเนินงาน   
 1) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
พบว่า ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 

2) ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนพบว่า ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนร้อยละ 92.57 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ) 

3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดห้องเรียนคุณภาพ พบว่า ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกจัดห้องเรียนคุณภาพมีผลการประเมินจากการนิเทศภายในร้อยละ 90.44 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 

4) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน พบว่า ครูตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลจากการประเมินและวิจัยมาพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 92.10 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ)  

5) ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คนละอย่าง
น้อย 50 ชั่วโมง/ปี พบว่า ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
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เรียนรู้คนละอย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี ร้อยละ 93.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนด (ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ดีเลิศ) โรงเรียนเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

 
3) จุดเด่น   

1) การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดทั้งปีการศึกษา   
ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี 
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตัวอยู่ใน
ศีลธรรม มีสมาธิในการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้น  

2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง 
3) การนิเทศชั้นเรียน ทำให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอน เอกสารประจำชั้นเรียนมีความเป็น

ปัจจุบัน ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสื่อความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ 
4) โรงเรียนมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 

 
4) จุดควรพัฒนา  

1) จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของครู ปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีให้พร้อมใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้หลากหลาย หรือแตกต่างจากรูปแบบเดิม  
เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ 

3) ควรส่งเสริมให้ครูมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนโดยรอบของสถานศึกษามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หรือบรูณาการลงในแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
5) แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนงานที่ 1 ให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผ่านโครงการการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ห้องเรียนคุณภาพในทุกระดับชั้นของ
โรงเรียน ผ่านโครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และ
โครงการนิเทศภายใน 
 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) จนเกิดความความเชี่ยวชาญ ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และโครงการนิเทศภายใน กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) และส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 
 แผนงานที่ 4 จัดหาสื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของครูและผู้เรียน ผ่านการดำเนินงาน กิจกรรม
พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
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6) แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
1) รายงานสรุปโครงการและสรุปกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2564 
2) หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้  
3) รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
4) แบบบันทึกสรุปการนิเทศการศึกษา  
5) รายงานการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนของสถานศึกษา 
6) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
7) รายงานสรุปชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

7) แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
1) โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564 

 2) โรงเรียน E CO SCHOOL 
 3) ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ. รอบ 4) 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
  
           ผลการดำเนินงานและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  ในรอบปีการศึกษา 
2564 สามารถสรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวม แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้  
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

จากผลการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆในปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้สถานศึกษา
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบผลสำเร็จตามที่ตั ้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  การศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

ผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินรายมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
ทั้งนี้เพราะ  
สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอัน 

พึงประสงค ์ของผู้เรียน โดยการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา เพ่ือกำหนดเป้าหมายและวิธีการ
พัฒนาในปีการศึกษานี้ ดำเนินการวางแผนการพัฒนาทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน มีการจัดโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา ดำเนินการบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA    
มีการกระจายอำนาจออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารบุคคล โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหัวหน้ากลุ่มบริหารงานแต่ละด้าน 
มีแผนผังโครงสร้างบริหาร มีกรอบหน้าที่การปฏิบัติงาน และแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบหัวหน้าไว้อย่างชัดเจน  เพื่อ
เป็นการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของ
สถานศึกษานั้นกระทำในรูปแบบคณะกรรมการ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการประชุมวางแผน รับฟัง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้หลักประชาธิปไตยในการหาข้อสรุปหรือแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดยมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบ 
ติดตาม นำผลข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์มีการพัฒนา
และสนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
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ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือนำมาออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ตามบริบท
ของสถานศึกษา ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ให้นักเรียนรักในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สถานศึกษา
ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครูได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำ
ผลมาปรับปรุงพัฒนา แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ใช้เครื่องมือ และวิถีการวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมนำผลที่ได้มาพัฒนา นำปัญหาที่เกิดไปทำวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหา สถานศึกษามีการนิเทศภายในครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบ ผู้บริหารนิเทศครู หัวหน้าการ
บริหารวิชาการนิเทศครู และครูนิเทศครู ภาคเรียนละ 3 ครั้งรวมทั้งครูเป็นผู้ที่พร้อมพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
ยอมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 

นอกจากนี้ยังข้อมูลที่เป็นจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนา  
และความต้องการช่วยเหลือ ในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

จุดเด่น จุดด้อย 
●มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียน โดยมีการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่อง
ของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ และการสร้าง
นวัตกรรม มีการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน 
นอกจากนี้ยังสถานศึกษายังส่งเสริมครูให้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการการ PLC เพ่ือ
แก้ไข พัฒนา ข้อบกพร่อง หรือแนวทางกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีกว่าให้กับเด็กผู้เรียน ทำให้ครูมีสื่อ 
และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และสถานศึกษา
นำวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งมีการปลูกฝังคุณลักษณะอังพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีให้กับผู้เรียน  ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งปี
การศึกษา และสอดแทรกทุกรายวิชา มีผู้ร่วม
โครงการทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง พระสงฆ์  และชุมชน  หลายกิจกรรมจัด
ขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณ แต่อาศัยความร่วมมือจาก
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ อัน

●มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1. การจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) เป็นการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ ON-Hand ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัด
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้เรียน และการ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ รวมถึง
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะทางร่างกายและ
กิจกรรมเสริมทักษะการประกอบอาชีพในอนาคต จึง
ควรที่จะร่วมกันวางแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาภายใต้
สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2. ผลการการทดสอบระดับชาติ (National 
Test: NT)  ความสามารถพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษา
ที่ 3 มาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อบกพร่องและหาแนวทาง
พัฒนาให้มีผลคะแนนเพ่ิมขึ้นสูงกว่าระดับประเทศใน
ปีต่อไป 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้อง
มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบัน นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย ครูเตรียมสื่อที่น่าสนใจ
เพ่ือกระตุ้น 
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนด้วย
ตนเองได้ที่บ้านอย่างเข้าใจและน่าสนใจ ถึงแม้จะมี
การแพร่ระบาดของโรคในระลอกใหม่ 
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ดีระหว่างกัน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี   
●มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
1) สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีระบบ มีการตรวจสอบและประเมิน 
เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา นโยบาย
รัฐบาลและแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน มี
การจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่
มีความเก่ียวโยงกับสภาพแวดล้อมจริงของผู้เรียน 
2) กระบวนการบริหารและการจัดการภายใน
สถานศึกษามีความชัดเจน สามารถดำเนินงานได้
อย่างรวดเร็ว มีระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา  
การบริหารจัดการเป็นปัจจุบัน ถูกต้องโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน 
ทำให้ผู้เรียนมีความสะดวก สบาย และมีบรรยากาศ
ที่พร้อมเรียนรู้อย่างมีความสุข 
●มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1) การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นการดำเนิน
กิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดทั้งปีการศึกษา  ผู้เรียน  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี 
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตัว
อยู่ในศีลธรรม มีสมาธิในการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนพัฒนาขึ้น โรงเรียนได้รับการยกย่อง
เป็น “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขปี 2563” 
2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง 
3) มีการปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศได้สวยงาม
เอ้ือต่อการเรียนรู้  และจัดทำห้องสมุด ICT  
สำหรับผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์  
ในช่วงเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
●มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
1) ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้เรียนอยู่
เสมอ  
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการฝึกทักษะ
การดูแลและปฏิบัติตนเองให้อยู่บนพื้นฐานการ
ดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย  
3) ปรับปรุงการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) 
เพ่ือให้รองรับการใช้งานจากอุปกรณ์ของนักเรียนได้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4) จัดทำแผนรองรับการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาด
ไวรัสโคโรนาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการพัฒนา
สถานศึกษา 
5) การประชาสัมพันธ์ต้องรวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
●มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1) จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของครู ปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีให้พร้อมใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญให้หลากหลาย หรือแตกต่างจากรูปแบบเดิม  
เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ อยากปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ 
3) ควรส่งเสริมให้ครูมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่
ในชุมชนโดยรอบของสถานศึกษามาเป็น ส่วนหนึ่งใน
การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หรือบรูณา
การลงในแผนการจัดการเรียนรู้ 
4) การนิเทศชั้นเรียน  ควรจัดทำแบบประเมิน
โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายนิเทศชั้นเรียน
ห้องเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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4) การนิเทศชั้นเรียน  ทำให้ครูมีการพัฒนาการเรียน
การสอน  เอกสารประจำชั้นเรียนมีความเป็น
ปัจจุบัน  ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า ห้องเรียน
เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสื่อความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ 
5) โรงเรียนมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. เพ่ิมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  และพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ตามค่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษากำหนด 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี  ทักษะอาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  มีน้ำใจ  และมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
4. พัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  มีวิทยฐานะสูงข้ึนและเป็นครูมืออาชีพ 
5. ใช้เทคโนโลยีในการบริการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนงานที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
  - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ผ่านการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และการร่วมพัฒนาผ่านกระบวนการ PLC และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 - ส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจวิธีการ 
ตลอดจนนำมาสร้างเป็นนวัตกรรมได้ตามระดับการเรียนรู้ 
 - เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID 19) 
 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่หลากหลายภายใต้ศตวรรษท่ี 21 
ด้วยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 แผนงานที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีการนำโรงเรียนวิถีพุทธ มาใช้และ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนรอบด้าน โดยการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ ผ่านกระบวนการสอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง 
ๆ และการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย  
ผ่านโครงการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 
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 แผนงานที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 
และมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ หรือสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการ
ดำเนินงาน โครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ และ
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์  ผ่านช่องทางเพจของโรงเรียนเพ่ือสื่อข่าวสารระหว่างผู้ปกครอง
กับโรงเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19  ทำให้ผู้ปกครองได้รับข่าวสารจากทางโรงเรียนมากข้ึน 
 แผนงานที่ 7 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด การการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ โครงการ 
เรียนฟรี 15 ปี และโครงกลางอาหารกลางวัน ตามที่รัฐสนับสนุน 
 แผนงานที่ 8 ให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ ผ่านโครงการการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 แผนงานที่ 9 ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ห้องเรียนคุณภาพในทุกระดับชั้นของ
โรงเรียน ผ่านโครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และ
โครงการนิเทศภายใน 
 แผนงานที่ 10 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เพ่ิมพูนความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) จนเกิดความความเชี่ยวชาญ ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ผ่านโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และโครงการนิเทศภายใน กิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 แผนงานที่ 11 จัดหาสื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของครูและผู้เรียน ผ่านการดำเนินงาน กิจกรรม
พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
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ข้อมูลโครงการ/หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
❖ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินโครงการ แนวทางการพัฒนา 

1)โครงการ   ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านร้อยละ
88.88                                              
2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการการเขียน
สรุปเรื่องท่ีอ่านและฟังได้ร้อยละ  85.13                                  
3) ผู้เรียนสามารถพูดคุย ซักถามและแสดง
ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอ่ืนได้
ร้อยละ 96.59                                            
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณได้
ร้อยละ 87.70                                                       
5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 92.20                                                       
6)  ผู้เรียนมีความสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ได้ร้อยละ 94.04                                                                       
7)  ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้  
ร้อยละ 95                                           
8) ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบและวิธีการ
สร้างนวัตกรรม ร้อยละ 94.17                                            
9) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ96.45                                   
10) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 95               
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนร้อยละ 84.81   อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  มุ่งเน้นการนำไปใช้
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ 

2)โครงการ   ฝึกทักษะพ้ืนฐาน
อาชีพ 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ ร้อยละ 88.29                

โครงการฝึกทักษะพ้ืนฐานอาชีพร้อยละ 
88.29อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

- เสริมความรู้ทักษะอาชีพด้าน
ออนไลน์เพ่ือการพัฒนาปรับ
ประยุกต์ให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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3)โครงการที ่โครงการพัฒนา
วิชาการและระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา 

1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ 100                   
2) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ100              
3) สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อโยงกับชีวิตจริงและเป็น
แบบอย่างได้  ร้อยละ 100                                                 
4) ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนร้อยละ 100                                
5) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัด
ห้องเรียนคุณภาพร้อยละ90.44                                
6) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนร้อยละ
96.88 

โครงการพัฒนาวิชาการและระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาร้อยละ 97.89 อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 

4)โครงการ   โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ) 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนดร้อยละ 100                            
2) ผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นร้อยละ100                 
3) ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทยร้อยละ
100                                                 
4) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยร้อยละ100                                 
5) ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน มี
มารยาททางสังคมยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6) ผู้เรียนมีความสามัคคีในการทำกิจกรรม
ร่วมกัน ร้อยละ 100                                         
7) ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ร้อยละ100                                       
8) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ร้อยละ 83.00 
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โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน(โรงเรียนวิถีพุทธ)ร้อยละ 97.87      
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

5)โครงการ นิเทศภายใน  1) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัด
ห้องเรียนคุณภาพร้อยละ 90.44                               
2) ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
PLC เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้คนละอย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปีร้อยละ
93.75 
 

โครงการนิเทศภายในร้อยละ 92.10  อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

6)โครงการ โครงการส่งเสริม
สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

1)ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน มี
มารยาททางสังคมยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายร้อยละ85.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2) ผู้เรียนสุขภาพพลานามัยที่ดีจากออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา  ร้อยละ 83.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3) ผู้เรียนมีความสามัคคีในการทำกิจกรรม
ร่วมกัน ร้อยละ  89.83                                          
4) ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์  ร้อยละ 89.83                                 
5) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัย ร้อยละ 90.12 

โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคมร้อยละ 87.58   อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ 

- ควรมีการปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ 

7)โครงการ พัฒนาผู้เรียนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน มี
มารยาททางสังคมยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายร้อยละ83.70      

2) ผู้เรียนมีความสามัคคีในการทำกิจกรรม
ร่วมกันร้อยละ 83.70                                           
3) ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์   ร้อยละ 89.83                                     
4) สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน

- จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้
มีความหลากหลายน่าสนใจ ปรับปรุง
และพัฒนาให้เหมาะสมเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญให้หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อโยงกับชีวิตจริงและเป็น
แบบอย่างได้  ร้อยละ 100                                                 
5) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัยร้อยละ 100                          
6) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้   ร้อยละ 100                                         
7) ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนร้อยละ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญร้อยละ 93.89  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

8)โครงการ การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู ้

1) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95.00                  
2) ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ร้อยละ86.50 

โครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
ร้อยละ90.75   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

- สำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีภาย
สถานศึกษา และพัฒนาส่งเสริมให้มี
ประสิทธิภาพ ครู นักเรียนและ
บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีได้ให้มี
ความทันสมัยทั้งวัสดุและอุปกรณ์ 

9)โครงการ ระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

 1.สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ            
ร้อยละ 100  

โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                                          

- การปรับเอกสารการกรอกข้อมูลของ
นักเรียนรายบุคคลเพ่ือความสะดวก
และทันสมัยง่ายต่อการใช้งานและ
การเก็บรักษาเอกสาร  ควรให้
ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนกรอก
ข้อมูลใน Google Form แชร์แผนที่
ในการเยี่ยมบ้านผ่าน Google Maps 

10)โครงการ โครงการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทร
ทองอุปถัมภ ์

1) ผู้เรียนมีความสามัคคีในการทำกิจกรรม
ร่วมกัน  ร้อยละ 89.83                                          
2) สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ  100                  
3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การให้ข้อมูลระบบสารสนเทศภายใน
โรงเรียน 

- จัดกิจกรรมที่ใช้ความรู้จากป้าย
สารสนเทศภายในโรงเรียน 
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และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัย  ร้อยละ 98                        
4) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ95.00 

โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรทอง
อุปถัมภ์ร้อยละ95.70  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

11)โครงการ การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1.สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัยร้อยละ96.75 

โครงการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร้อยละ 96.75      
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                                         

- ควรมีการปรับปรุงสถานที่ให้สะอาด
เหมาะและปลอดภัยกับนักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบสิ่งที่ชำรุดและซ่อมแซม
ทันที 

12)โครงการ สถานศึกษา
ปลอดภัย 

1) ผู้เรียนมีความสามัคคีในการทำกิจกรรม
ร่วมกัน ร้อยละ 98                                            
2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัยร้อยละ98 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัยร้อยละ  98    
อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม                                         

- เพ่ิมเวลาและโอกาสให้นักเรียนได้นำ
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจนชำนาญเพ่ือ
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน   

13)โครงการ โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   ร้อยละ100                 
2) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ100 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานร้อยละ100     
อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม                                        

- ปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน   

14)โครงการ เรียนฟรี 15 ปี   1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100                 
2) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
100                                                
3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
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และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัย ร้อยละ 100                        
4) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

โครงการเรียนฟรี 15 ปีรอ้ยละ 100           
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

15)โครงการ อาหารกลางวัน 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ100 

โครงการอาหารกลางวันร้อยละ100          
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

- พัฒนาความหลากหลายของเมนู  
อาจให้นักเรียนเสนอหรือเลือกเมนูที่
สนใจที่เป็นไปตามหลักโภชนาการ
และเหมาะสมกับวัย 

16)โครงการ ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. สถานศึกษาส่งเสริมครูได้เข้ารับการอบรม
พัฒนา ศึกษาดูงาน ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
ร้อยละ 97.04 

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร้อยละ97.04        
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

- ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทำอบรมและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องหลากหลาย
ช่องทางตามสถานการณ์ 
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