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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
       โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารที่ตั้งเลขที่ 5 หมู่ที่ 15 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี  สหวิทยาเขต 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  โทร 0-4549-6030 
 E-mail :phosaipit@hotmail.com Website :  http://www.phosai.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 72 ไร่  เขตพ้ืนที่บริการมี 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลโพธิ์ไทร ต าบลม่วง
ใหญ่ ต าบลสองคอน และต าบลสารภี  ผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ชื่อ นายบุญธรรม  กล้าหาญ  ในปี
การศึกษา 2562 มีข้าราชการครู  76  คน  ครูอัตราจ้าง  5  คน มีนักเรียนรวม 1,146  คน  (ข้อมูล  ณ วันที่ 
10  มิถุนายน  2562)  รวมทั้งหมด 33 ห้อง  เป็นชาย  477  คน  หญิง 669  คน  มีอาคารสถานที่
ประกอบด้วย 

  1) อาคารเรียน 3 หลัง (38 ห้องเรียน)    2) ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง   
  3) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ห้อง     4) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ห้อง   
  5) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 ห้อง    6) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง   
  7) อาคารเกษตร 1 หลัง           8) อาคารคหกรรม 1 หลัง   
  9) ห้องสมุด 2 ห้อง      10) โรงอาหาร 2 หลัง   
  11) หอประชุม 1 หลัง      12) โรงฝึกงาน 2 หลัง   
  13) บ้านพักครู 8 หลัง      14) บ้านพักภารโรง 2 หลัง   
  15) ห้องน้ า-ห้องส้วม 11 หลัง    16) สนามฟุตบอล1 สนาม   
  17) สนามบาสเกตบอล 2 สนาม     18) สนามฟุตซอล 1 สนาม   
  19) สนามตระกร้อ 1 สนาม      20) สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม 

  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องสมุดธนาคารโรงเรียน, สวน
พฤกษศาสตร์, สวนเศษฐกิจพอเพียง, แปลงนาสาธิต, ห้องอาเซียน/ห้องภูมิปัญญา/ห้อง DLIT เป็นต้น 
  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ธนาคาร (ออมสิน , ธกส.),สถานีต ารวจ,โรงพยาบาล,แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์/แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ,ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
  อัตลักษณ ์   วินัยเด่น เน้นการมีส่วนร่วม 
  เอกลักษณ์   ล้ าหน้าทางวิชาการ 
  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562  

1. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ปี 2562 ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาด ใหญ่ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2561 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดี
ในการถอดบทเรียนการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

4. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้จัดการเรียนรู้ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ ส่งผล
ให้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นอันดับ
ที่ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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5. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นภายใต้นโยบาย 
(Agenda) นโยบายที่ 6 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

6. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและด าเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการท างาน ส่งผลให้การ
จัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม (IQA AWARD) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2561 ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 สรุปได ้ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 ก าลังพัฒนา    ปานกลาง     ดี     ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
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ค าน า 
 

 เอกสาร “รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562” 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  ในปี
การศึกษา 2562 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 เนื้อหาสาระของเอกสาร ประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ รวมทั้งสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมด าเนินการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูล สารสนเทศ
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้ง
หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนโพธิ์ ไทรพิทยาคารที่ตั้งเลขที่  5 หมู่ที่  15 ต าบลโพธิ์ ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี สหวิทยาเขต 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทร 0-4549-6030 E-
mail : phosaipit@hotmail.com Website :  http://www.phosai.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 72ไร่เขตพ้ืนที่บริการมี 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลโพธิ์ไทร ต าบลม่วงใหญ่ 
ต าบลสองคอน และต าบลสารภี   

 
2.ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมสาขาบ้านโพธิ์ไทร ได้เปิดการ
เรียนการสอนเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล แต่ทางกรมสามัญศึกษาไม่ได้ให้เปิดเป็นเอกเทศเนื่องจากกรม
สามัญศึกษายังขาดงบประมาณ วันแรกที่เปิดท าการมีนักเรียนจ านวน 45 คนมีนายรังสรรค์  ค าวัน ครูตรีท า
หน้าที่ครูใหญ่ และนายศักดา  นันทรักษ์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร เป็นครูช่วยท าการสอน โดยอาศัยศาลาการ
เปรียญวัดศรีบุญเรือง บ้านโพธิ์ไทร เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2519 กรมสามัญศึกษาได้
ประกาศให้โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สาขาบ้านโพธิ์ไทร แยกออกจากโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เป็นโรงเรียน
เอกเทศ ตั้งชื่อว่า โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า  "พ.พ." และชาวบ้านได้สร้าง
อาคารเรียนชั่วคราวให้จ านวน 2 หลัง 
 ปี พ.ศ. 2520 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายกริช  เถาว์โท ด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทนนาย
รังสรรค์  ค าวัน ซึ่งขอตัวมารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ชั่วคราวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด วั น ที่  17 
มกราคม 2522 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายส ารอง สุกปลั่ง ด ารงต าแหน่งแทน นายกริช  เถาว์โท มีครู 
จ านวน 12 คน นักการภารโรง จ านวน 3 คน 
 ปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายเวียงชัย  กัลยา ด ารงต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพ่ือพัฒนาชนบท (มพช2. รุ่น 3) และ ปี
การศึกษา 2531 โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายรักษา  ศรีภา ด ารงต าแหน่งแทน   นายเวียง
ชัย  กัลยา  ซึ่งได้เสียชีวิตลง 
 ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เปิด
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สาขาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ขึ้นในเขตต าบลส าโรง 
 ปีการศึกษา 2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบัญญัติ  อุทธา ด ารงต าแหน่งแทน          
นายรักษา  ศรีภา ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
 ปีการศึกษา  2548  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2ได้แต่งตั้งให้ นายพชรพงศ์  
ตรีเทพา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารแทน นายบัญญัติ  อุทธา ซึ่งย้ายไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

mailto:phosaipit@hotmail.com
http://www.phosai.ac.th/
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 ปีการศึกษา 2551 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้แต่งตั้งให้  นายศิวฤทธิ์  สุ
ตะพันธ์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  แทนนายพชรพงศ์  ตรีเทพา ซึ่งย้ายไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2554 ส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ แต่ งตั้ ง ให้                            
นายพนมเทพ  สังขะวรรณ มาด ารงมาต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร แทนนายศิวฤทธิ์   
สุตะพันธ์ ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปีการศึกษา 2561 ส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ แต่ งตั้ ง ให้                           
ดร.บุญธรรม  กล้าหาญ มาด ารงมาต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร แทนนายพนมเทพ  
สังขะวรรณ ซึ่งเกษียณอายุราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 ปัจจุบันโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                
มีนายบุญธรรม  กล้าหาญ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็น
โรงเรียนแบบสหศึกษา 
 

 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
    ใบโพธิ์  หมายถึง   ภูมิปัญญา  ความเฉลียวฉลาด 

          ต้นไทร  หมายถึง   ความเมตตากรุณา 
       รัศมี 19 แฉก หมายถึง   ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

 

 ปรัชญาประจ าโรงเรียน :  รู้หน้าที่  มีวิชา  ก้าวหน้าไกล 

 พุทธสุภาษิตประจ าโรงเรียน : ทนฺโต  เสฎโฐมนุสฺเสสุ                                                                         

     (ในหมู่มนุษย์  ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด) 

 สีประจ าโรงเรียน  : แสด - ด า 
  แสด หมายถึง    ภูมิปัญญา ความเฉลียวฉลาด 

     ด า      หมายถึง    ความหนักแน่น 
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แผนผังโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  

    N 
                   ไปที่ว่าการอ าเภอ   ไปบ้านสองคอน 
 
ไปบ้านห้วยยาง 
      350 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

345 เมตร 
   
 

 
สัญลักษณ ์

       1 บ้านพัก  ผอ.        2   บ้านพักครู 3    บ้านพักภารโรง            4 หอพักนักเรียน 

       5 อาคารเรยีนช่ัวคราว       6  อาคารเรยีน          7    สนามบาสเกตบอล 8   สนามวอลเลย์บอล 

       9 บ่อเลี้ยงปลา       10  รีสอร์ท         เล้าไก ่       เรือนเพาะช า 

เครื่องท าความเย็น  ห้องน้ า         ถังน้ าดื่ม       ศาลา 

หอพระ   โรงรถนักเรียน 

 
 
6 

สวนพฤกษศาสตร ์

สวนเกษตร 

31
5 

เม
ตร

 

32
4 

เม
ตร

 

 

 

   

    

  

2 

หอ
ปร

ะช
ุม 

2 1 

3 

2 

2 

3 
 
 
4 

 
 
5 

 
7 

8 

 
7 

 
 

สนามฟุตบอล 

อาคารเรยีนถาวร 1 

อาคารวทิยฯ์ 

อาคารเรยีนถาวร 2 

โรงฝึกงานคห-อุตฯ 
นฯ 

โรงฝึกงานเกษตร 

9 

9 

9 

9 

 

 

 

 
10

1 

10

1 
     9      9 

10

1 
10

1 

9 

9 

โรงอาหาร1 โรงอาหาร2 

อา
คา

รเร
ียน

ถา
วร

  3
 

2 
2 2 

2 2 

10

1 
10

1 
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 3.ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1) จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2562 4 65 7 5 10 
   
 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 
 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนของครูเฉลี่ย 1 คน 
ในแต่ละสัปดาห์ (ชม./สัปดาห์) 

ภาษาไทย   8 18.63 
คณิตศาสตร์   9 19.89 
วิทยาศาสตร์ 15 18.6 
สังคมศึกษา 11 17.63 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 17.75 
ศิลปะ 4 16.25 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 17.30 
ภาษาต่างประเทศ 14 18.71 
แนะแนว 1 19 
บรรณารักษ์ 1 21 

รวม 77 18.48 
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4.ข้อมูลนักเรียน 
   จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562  รวม  1,146  คน 
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

- 
ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวนห้อง - 6 6 6 18 5 5 5 15 33 

เพศ 
ชาย 91 108 89 288 67 73 49 189 477 

หญิง 103 126 120 349 106 101 113 320 669 

รวม - 194 234 209 637 173 174 162 509 1,146 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง 

- 
32.33 39 34.83 - 34.6 34.8 32.4 - - 
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5.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  3-4  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2562  จ าแนกตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด  (คน) 

ได้ผลการเรียน
ระดับ 3-4 

(คน) 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย 1493 631 42.26 พอใช้ 

คณิตศาสตร์ 2112 692 32.77 พอใช้ 

วิทยาศาสตร์ 4074 1756 43.10 พอใช้ 

สังคมศึกษา ฯ 3116 2055 65.95 ดี 

สุขศึกษาและพละศึกษา 1352 908 67.16 ดี 

ศิลปะ 1149 826 71.89 ดี 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2291 1398 61.02 ดี 

ภาษาต่างประเทศ 3377 1362 40.33 พอใช้ 

IS 516 303.00 58.72 ดี 

รวม 19480 9931 50.98 ดี 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด  (คน) 

ได้ผลการเรียน
ระดับ 3-4 

(คน) 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย 1573 736 46.79 พอใช้ 

คณิตศาสตร์ 2374 640 26.96 ปรับปรุง 

วิทยาศาสตร์ 3615 1185 32.78 พอใช้ 

สังคมศึกษา ฯ 3344 2080 62.20 ดี 

สุขศึกษาและพละศึกษา 1251 996 79.62 ดีมาก 

ศิลปะ 1430 971 67.90 ดี 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2463 1509 61.27 ดี 

ภาษาต่างประเทศ 3608 1460 40.47 พอใช้ 

IS 485 294.00 60.62 ดี 

รวม 20143 9871 49.00 พอใช้ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  3-4   ปีการศึกษา  2562  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด  (คน) 

ได้ผลการ
เรียนระดับ 3-

4 (คน) 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย 3066 1367 44.59 ดี 

คณิตศาสตร์ 4486 1332 29.69 ปรับปรุง 

วิทยาศาสตร์ 7689 2941 38.25 พอใช้ 

สังคมศึกษา ฯ 6460 4135 64.01 ดี 

สุขศึกษาและพละศึกษา 2603 1904 73.15 ดี 

ศิลปะ 2579 1797 69.68 ดี 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4754 2907 61.15 ดี 

ภาษาต่างประเทศ 6985 2822 40.40 พอใช้ 

IS 1001 597 59.64 ดี 

รวม 39623 19802 49.98 พอใช้ 
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      6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย               
ของโรงเรียน 

55.33 24.33 30.00 31.78 

คะแนนเฉลี่ย    
ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 

56.22 26.46 30.17 32.25 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพฐ. 

55.91 26.98 30.22 32.98 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

55.14 26.73 30.07 33.25 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย             
ของโรงเรียน 

44.09 19.78 27.83 35.95 26.46 

คะแนนเฉลี่ย     
ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 

40.37 22.14 27.67 34.42 26.01 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพฐ.  

43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2560-2562 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560- 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

                   
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560- 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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          7.ข้อมูลอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 1) อาคารสถานที่ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มีพ้ืนที่ 72 ไร่ 2 งาน (ที่ราชพัสดุ) โดยมีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบเพียงพอต่อการใช้งาน ดังนี้   

  1) อาคารเรียน 3 หลัง (38 ห้องเรียน)    2) ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง   
  3) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ห้อง     4) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ห้อง   
  5) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 ห้อง    6) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง   
  7) อาคารเกษตร 1 หลัง           8) อาคารคหกรรม 1 หลัง   
  9) ห้องสมุด 2 ห้อง      10) โรงอาหาร 2 หลัง   
  11) หอประชุม 1 หลัง      12) โรงฝึกงาน 2 หลัง   
  13) บ้านพักครู 8 หลัง      14) บ้านพักภารโรง 2 หลัง   
  15) ห้องน้ า-ห้องส้วม 11 หลัง    16) สนามฟุตบอล1 สนาม   
  17) สนามบาสเกตบอล 2 สนาม     18) สนามฟุตซอล 1 สนาม   
  19) สนามตระกร้อ 1 สนาม      20) สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม 

 2) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพ  เมื่อเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า นักเรียนมี
การใช้แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ธนาคารโรงเรียน สวนพฤกษศาสตร์ 
ห้องอาเซียน/ห้องภูมิปัญญา/ห้อง DLIT ห้องสมุด สวนพอเพียง และแปลงนาสาธิต ตามล าดับ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 86.03 89.27 91.31

ห้องสมุด 81.19 82.79 83.89

ธนาคารโรงเรียน 81.55 84.57 86.58

สวนพฤกษศาสตร์ 82.62 83.32 83.58

สวนพอเพียง 80.84 82.66 83.34

แปลงนาสาธิต 80.98 81.07 82.79

ห้องอาเซียน/ห้องภูมิปัญญา/ห้อง 
DLIT

81.98 82.99 83.74

74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
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แผนภูมิ : การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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 3) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           จากภาพ  เมื่อเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า 
นักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มากที่สุด รองลงมาคือ แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์/แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ธนาคาร (ออมสิน , ธกส.) โรงพยาบาล และสถานีต ารวจ 
ตามล าดับ และยังมีการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
  8.ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562 
 1) ผลงานดีเด่นของโรงเรียน  

1. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ปี 2562 ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาด ใหญ่ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2561 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดี
ในการถอดบทเรียนการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

77
78
79
80
81
82
83
84
85

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ธนาคาร (ออมสิน , ธกส.) 80.27 81.6 82.87

สถานีต ารวจ 80.05 81.4 82.47

โรงพยาบาล 80.19 81.8 82.71

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์/
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

80.48 81.99 83.1

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

80.62 82.46 84.53
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แผนภูมิ : การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
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4. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้จัดการเรียนรู้ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ ส่งผล
ให้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นอันดับ
ที่ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

5. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นภายใต้นโยบาย 
(Agenda) นโยบายที่ 6 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

6. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและด าเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการท างาน ส่งผลให้การ
จัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม (IQA AWARD) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2561 ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 2) ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร  

1 นายบุญธรรม กล้าหาญ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ของคุรุสภา 

2 นายบุญธรรม กล้าหาญ เป็นผู้ได้รับยกย่องเชิดชุเกียรติในฐานะผู้บริหารดีเด่น ประจ าปี
พุทธศักราช 2562 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ

ไทย 
3 นายบุญธรรม กล้าหาญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “พิชิตฝันสู่ครูมืออาชีพ” ของคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4 นายบุญธรรม กล้าหาญ ได้ผ่านเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

รูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
5 นายบุญธรรม กล้าหาญ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษา  

เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563  
6 นางสาวนันทกาญจน์ จันสุตะ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 
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  3) ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียนการแข่งขันศิลปะหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69    
ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เงิน 1. นางสาวอรัชพร  วงษ์ใหญ่ 1. นางสาววาสนา  สังกะสี 

2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 เงิน 1. นางสาวสุดาพร  กุลธิ 1. นางสาวพัชรา  กุดเป่ง 

3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กชายชโยดม  เพ็งจันทร์ 1. นางทิพวรรณ  สมตัว 

2. เด็กชายธนาธิป  โรจนอุฬาร 2. นางจารุณี  เเก้วศรีทอง 

3. เด็กชายศิวกร  ค าเเก้ว   

4 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินธิจักร์ 1. นางสาวธัญญาภรณ์  คงเจริญ 

2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีช่วย 2. นางสาวสุนทรี  ขันตีสาย 

5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 เงิน 1. นายกมลเนตร  วงศ์บัว 1. นายสันติ  มุสิกา 

2. นายกฤตนัย  แก้วชาติ 

3. นายฉัตรเฉลิม  พรมส าลี 

4. นางสาวชญานิศ  นามด้วง 

5. นายชานุวัตร  ภาระเวช 

6. นายสิทธิศักดิ์  สุดหล้า 

6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงอภิญญา  หงษา 1. นายสันติ  มุสิกา 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 

ม.4-ม.6 
ทอง 1. นายรัชพงษ์  อินธิชิต 1. นายสันติ  มุสิกา 

8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายอินทรวิเชียร  สีดาแก้ว 1. นายสันติ  มุสิกา 

9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กชายกฤษฎา  วงค์โสภา 1. นางสาวพัชยา  อูปแก้ว 

2. เด็กหญิงกุลธิดา  เชื้อดวงผุย 2. นายกมล  ถวิลรักษ์ 

3. เด็กชายธนากร  แสนปลื้ม 3. นางสาวเมธินี  ขุมกลาง 

4. เด็กชายธีรเดช  ดรุณพันธ์   

5. เด็กหญิงนันทวัน  สุกทอง   

6. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่ิมพูล   

7. เด็กชายวัชระพงษ์  พิมพ์กาล   

8. เด็กหญิงสุกานดา  ยุตกิจ   

9. เด็กชายอัครพล  เรืองเเพ   

10. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษา   

10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  กุลโชติ 1. นางทิพาพร  ทองแสน 

2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีมันตะ 2. นางสาวศิริพร  งอมสงัด 

3. เด็กชายบอย  บรรเทา   



21 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 
4. เด็กหญิงวิจิตรา  โพธิ์เมือง   

5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สอนวิเศษ   

11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กหญิงนันท์ทภัส  คนบุญ 1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย 

2. เด็กหญิงวิจิตรา  ทุมบู่ 2. นางณฐพร  กลิ่นหอม 

12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic 
Strip) ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. นางสาวกันต์ฤทัย  สายใจ 1. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์ 

2. นางสาวอาทิตยา  ขันทอง 2. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด 

13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

ทอง 1. นายถิรวุฒิ  ใยเม้า 1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด 

2. นายโชคทว ี พรมส าลี 2. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์ 

14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 เงิน 1. นายพิศิษฐ์  พันชมพู 1. นายสมยศ  เชื้อจ าพร 

  2. นายศุภชัย  รื่นเริง 2. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์ 

      

15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.
1-ม.3 

ทอง 1. เด็กหญิงมลธิกานต์  ขันสิงห์ 1. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา 

2. เด็กหญิงมีนทิรา  สมศรี 2. นางปราณี  เพชรพันธ์ 

3. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  แสงแดง 3. นายณรงค์ศักดิ์  นางาม 

4. เด็กหญิงสุนิตา  หมื่นหน้า   

5. เด็กหญิงสุพิชชา  สังขวัน   

6. เด็กหญิงอมลรดา  พุดซ้อน   
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 
  

16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 เงิน 1. นางสาวณัฐติกานต์  ศรีวิรักษ์ 1. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา 

2. นายณัฐพงษ์  ทุมยา 2. นางปราณี  เพชรพันธ์ 

3. นางสาวนริศรา  กุลโชต ิ 3. นายณรงค์ศักดิ์  นางาม 

4. นางสาวสุพรรณี  อุปจันทร์   

5. นางสาวสุวนันท ์ พุฒโสม   

6. นางสาวสุวพัชร  ผ่องจิตร   

17 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทองแดง 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ราชมี 1. นางพิมพ์ภัทร  ภาโยธ ี

2. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์กันหา 2. น.ส.จันทร์ทิพย ์ แก้วประกอบ 

3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เเก้วกันยา   

18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 

เงิน 1. นางสาวสุนิตา  บัวผัน 1. นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2562 อย่างมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ                       
ตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ผลการประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมมาตรฐาน                    
ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน                 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 3 
วิธีด าเนินการพัฒนาสถานศึกษา จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

  
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ                      
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผล                     
การด าเนินงาน ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดี 

1.1 กระบวนการพัฒนา 
   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยด าเนินการตามกิจกรรมด่างๆ 
ดังนี้ 
   1. ครูวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถใช้ตารางวิเคราะห์เพื่อให้เห็นความสอดคล้องว่านักเรียนต้อง
รู้อะไร และจะต้องท าอะไรได้บ้าง 
   2. ครูออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ซึ่ง 
“หน่วยการเรียนรู้” เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญของการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียน การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ต้องเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครูผู้สอน
สามารถพิจารณาเลือกออกแบบได้หลายวิธี ครอบคลุมขั้นตอน ซึ่งการออกแบบขั้นตอน ประกอบด้วย การ
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ และกิจกรมการเรียนรู้ ส าหรับแนวคิดหนึ่งที่สามารถน าไป
เป็นแนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้คือ การออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) ในการก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ มีการก าหนดความเข้าใจที่คงทน ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจที่ฝังแน่นอยู่ในตัวผู้เรียนอัน
เกิดจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่สามารถน ามาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ต้องสามารถน าพาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ด้วย 
   3. วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์มาออกแบบการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และข้อมูลอ่ืนที่น่าสนใจ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
   4. ครูศึกษาค้นคว้ารูปแบบ/วิธีสอน/เครื่องมือ/นวัตกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดและผู้เรียน มรการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดทุกคน 
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   ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ วิธีสอน เทคนิค
เครื่องมือที่หลากหลายที่จะน าพานักเรียนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร เช่น  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา ลักษณะนิสัย ซึ่งครูผู้สอนได้เลือกใช้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สอดคล้องตามธรรมชาติวิชาของตน เช่น  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ใช้วิธีสอนแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน สืบเสาะหาความรู้ การลงมือปฏิบัติ 
การทดลอง การแก้ปัญหา การท าโครงงาน ฯลฯ 
 วิชาคณิตศาสตร์ ให้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ การคิดค านวณ การใช้ 
Sketch path การฝึกปฏิบัติ การท าโครงงาน ฯลฯ 
 วิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย จะมีธรรมชาติคล้ายๆกัน คือใช้วิธีการสอนแบบเผชิญสถานการณ์  
บทบาทสมมุติ การสาธิต การอธิบาย การอภิปราย ฯลฯ 
 วิชาสังคมศึกษา ใช้วิธีการสอนแบบพหุปัญญา วิธีการสอนแบบไตรสิกขา วิธีการสอนแบบปุจฉา-
วิสัชนา วธิีสอนแบบใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 วิธีสอนแบบเบญจขันธ์ วิธีสอนแบบสืบ
สอบสอนสอบตามแนวพุทธศาสตร์ ฯลฯ 
   5. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและผู้เรียน โดยได้พัฒนา
รูปแบบและองค์ปรกอบของแผนจัดการเรียนรู้ 
   6. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท่ได้รับมอบหมายตามแนว
ทางการประเมินแผนการจัดการการเรียนรู้โดยผู้บริหารโรงเรียนหรือหรือผู้ได้รับมอบหมายทุกองค์ประกอบที่
โรงเรียนก าหนดไว้ 
   7. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ใน
ขั้นตอนนี้ ให้ระบุสื่อที่จะน ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนนั้นๆ 
   8. ด าเนินการจัดการเรียนตามที่วางแผนไว้ 
   9.บันทึกผลหลังสอน และน ามาวิเคราหะเพ่ือสงเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาต่อไป ตาม
แนวทางการบันทึกผลหลังสอนและน าผลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ปัญหาต่อไป 
 นอกจากนี้ยังพัฒนาครูโดยใช้กิจกรรมพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือก ากับติดตามการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและสร้างขวัญ ก าลังใจให้แก่ครูผู้สอนตามแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. แต่งตั้งกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 
   2. ประชุมชี้แจ้งคณะกรรมมานิเทศภายในสถานเพ่ือทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน 
   3. คณะกรรมการร่วมกันศึกษา วิเคราะห์นโยบาย มาตรฐาน/ตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษา ฯลฯ 
   4. ก าหนดกรอบในการนิเทศ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ระยะเวลาในการนิเทศ 
งบประมาณสนับสนุนในการนิเทศ 
   5. คณะกรรมการร่วมกันสร้างเครื่องมือในการนิเทศ เช่น แบบบันทึกการสังเกต แบบ
สัมภาษณ์นักเรียน แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินหน่วยการ
จัดการเรียนรู้ เป็นต้น 
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   6. ด าเนินการนิเทศตามกรอบ/แผนที่ได้วางไว้ 
   7. วิเคราะห์ผลการนิเทศครูผู้สอนเป็นรายบุคคลเพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ให้ผู้สอน
เป็นรายบุคคล 
   8. โรงเรียนสังเคราะห์งานในภาพรวมของโรงเรียนและเขียนรายงานสรุปผล 
 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ โดยให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างคุ้มครองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 
   1. แหล่งการเรียนรูในโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น 
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ฯลฯ และแหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
ห้องสมุด โรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องมัลติมีเดีย ห้อง
อินเทอร์เน็ต ห้องเกียรติยศ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนหย่อม บ่อเลี้ยงปลา เรือนเพาะ
ช า ฯลฯ 
   2. แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน 
    2.1 แหล่งการีเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม ป่า ภูเขา แหล่ง
น้ า สัตว์ต่างๆ ฯลฯ 
    2.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น ชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรม สถาบัน โบราณสถาน สถานที่ส าคัญ แหล่งประกอบการ 
   3. เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน โรงเรียนด าเนินงานประสานความร่วมมือในการ
จัดให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่อยู่นอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์กีฬา สถาน
ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่น ฯลฯ 
นอกจากนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนได้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ 
PDCA เพ่ือด าเนินการโครงการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และถือว่าเป็น
ภารกิจหลักของโรงเรียน ที่จะสร้างความม่ันใจต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนว่าผู้เรียนจะมีมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด เกิดสมรรถนะที่ส าคัญ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อันเป็นความคาดหวังที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ในการ
พัฒนาทุกคนในชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
    3.1 เพ่ือสร้างและผลิตสื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนใน 5 รายวิชาส าหรับ
ครูผู้สอนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ให้มีคุณภาพ และน าไปใช้ในการประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2 เพ่ือสร้างและจัดหาแบบทดสอบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลมาใช้วัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
    3.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพจนสามารถแข็งขันในระดับประเทศ
และนานาชาติ 
    3.4 เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนมากขึ้น 
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 1.2 ผลการด าเนินงาน 
  ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถด้านต่างๆ 
  1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
  2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมกับระดับชั้น 
ในระดับดีเยี่ยม 
  3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
  4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ในระดับดีเยี่ยม 
  5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 
  6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ
ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
  8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย    
ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1 ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.2 ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

 
1.3 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
1.4 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 

1.5 ความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
 

ร้อยละของความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
  

 
 
 

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 

 

 
 

 
คุณลักษณะที่พึง

ประสงคข์องผู้เรียน 
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 1.3 จุดเด่น 
  1.3.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
  1.3.3 ผู้เรียนมีงานท า หรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตเป็นที่ยอมรับในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 รายวิชาหลักในปีการศึกษา
2558 และปีการศึกษา 2559 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่มีการ
พัฒนามากข้ึน รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และรายวิชาภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
  1.3.4 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  1.3.5 ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่ง
ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นที่ยอมรับในเรื่อง การส่งเสริมโรงเรียน
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 1.4 จุดที่ควรพัฒนา 
  1.4.1 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนา ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย พัฒนาด้านการอยู่ร่วมกับสังคมและมีจิตส านึกของความเป็นไทยให้มากข้ึน
กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  1.4.2 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้วย
ความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เน้น
เพ่ิมเติมความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ เน้นเพ่ิมเติมความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ตามช่วงวัย และควรได้รับการส่งเสริม พัฒนาในเรื่องการป้องกันตนเองจากสารเสพติด ไม่กระท าสิ่งที่ผิด
กฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 2.1 กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน



34 
 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน   
 

 2.2 ผลการพัฒนา 
  2.2.1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
  2.2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  
  2.2.3 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบ 
  2.2.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
รับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  2.2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก   
ธรรมาภิบาลและแนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2.2.7 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ   
ทั้งนี้ มีผลการพัฒนาเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 

การพัฒนาครูบุคลากร
ทางการศึกษา 
   - จัดท าแผนพัฒนา 
   - ส่งเสริมครูเข้ารับ
การอบรมพัฒนา 
   - นิเทศก ากับ ติดตาม
การปฏิบัติงาน 
 

 

 
จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 

การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
1. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
2. เทศบาลต าบลโพธิ์
ไทร 
3. คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
4. องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ไทร 
5. สถานีต ารวจภูธร
อ าเภอโพธิ์ไทร 
6. โรงพยาบาลอ าเภอ
โพธิ์ไทร 

 
จ านวนภาคีเครือข่ายเครือท่ีเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายในการวางแผน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

การนิเทศ 
ก ากับติดตามและ
ประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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2.3 จุดเด่น 
  2.3.1 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมประจ าเดือน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท าเอกสารหลักฐาน
ชัดเจนเป็นระบบ 
   2.3.2 รายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนงานและรายงานผลการ
จัดการศึกษาทุกปีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 2.4 จุดควรพัฒนา 
  2.4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
   2.4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

3.1 กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ด้านหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  โดยยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
พ้ืนฐาน ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  เข้าไปใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
โครงงาน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)  การจัดกระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา (STEM) และมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนท าป้ายนิเทศแสดงนิทรรศการ  
โดยน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เพ่ือบรรยากาศในการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูมีการผลิตสื่อการสอนและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี และทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง   

3.2 ผลการพัฒนา 
 3.2.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ด าเนินงานโดยจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการ
สอนผ่ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)  การศึกษาค้นคว้าและสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง 
( Independent Study) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาเซียน การเรียนการสอนผ่านรูปแบบ
โครงงาน  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา (STEM) และการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
การสอนตามหลักสูตรต้านทุจริต 
  3.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ด าเนินงานโดย
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ  การบูรณาการจัดกิจกรรม
ประเพณีวันลอยกระทง  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ การร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากับชุมชน  การบูรณาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท าพานบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
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สัญจร กิจกรรมเด็ก don’t drive 15 ปีไม่ขับข่ีมอเตอร์ไซต์  โครงการเขตปลอดอบายมุข โครงการ Project C 
โกงแล้วดี มีหรอ!!! โครงการปลูกฝังความดีที่หัวใจ โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมดนตรีพ้ืนบ้าน  สวนเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด  การปลูกพืชผักสวนครัว การท านาสาธิต 
เป็นต้น 
   3.2.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการประเมินผลกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามกรอบระยะเวลา รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการเรียนทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ซึ่งการประเมินตามสภาพจริงเน้นให้นักเรียนลง
มือปฏิบัติ สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงานด้วยตนเอง 
  จากการด า เนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เ พ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียน                    
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานมาตรฐานที่ 3  
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งนี้ มีผลการพัฒนาเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 
 
 
 
 

- คุณครูร้อยละ 75 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานใน

ระดับมากข้ึนไป  
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 

 
โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(DLIT) 
 
 
 

-คณะครูในโรงเรียนผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
-คณะครูในโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 
 
 
 

โครงการการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 

- คณะครูในโรงเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปผ่านการอบรมพัฒนาตนเองตามหลักสูตร
ออนไลน์ที่คุรุพัฒนารับรอง 
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3.3 จุดเด่น 
  3.3.1 ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
          3.3.2 โรงเรียนสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

  3.3.3 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน เรียนรู้โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง 

  3.3.4 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  3.3.5 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ /เอกชน  

  3.3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระจัดระบบการนิเทศภายใน ของครูทุกคนพร้อมให้
ค าแนะน าอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
  3.3.7 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดีมาก โดเฉพาะเรื่องระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต 

3.4 จุดควรพัฒนา 
  3.4.1 ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

            3.4.2 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทุกท้องถิ่นมาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลาย ใช้ได้กับทุกชุมชนสอดคลองกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.4.3 ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
3.4.4 ควรมีคณะกรรมการวิจัยเพื่อ ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อม

ทั้งให้ค าแนะน าที่ครูสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
3.4.5 ควรมีการจัดการองค์ความรู้ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ update อยู่

ตลอดเวลา 
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ส่วนที่ 4 
แผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
 จากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จึงจัดท าแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นเป็นระดับ ยอดเยี่ยม ดังนี้  
 
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ตลอดภาคเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 80  
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความภาคภูมิใจในสถาบัน
และแนวทางการปลูกฝัง
จริยธรรมของโรงเรียน  
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 90 
ขึ้นไป 

2. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 
90 ขึ้นไป 

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสา
ธงตลอดภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนเข้าใจในกฎระเบียบและ

พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
สถาบันและแนวทางการปลูกฝัง
จริยธรรมของโรงเรียน 

นายวีระยุทธ  ไตรย
มูล 
 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

2.1 เพ่ือจัดตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
ของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยา
คาร  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และปฏิบัติกิจกรรม
ประชาธิปไตยภายใน
โรงเรียน 
2.3 เพ่ือสร้างความตระหนัก 
เห็นคุณค่าในสิทธิ หน้าที่
ของตนเองที่พึงมี และ

ด้านปริมาณ    
1. นักเรียนและครูและบุคลากรของ

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารเข้า
ร่วมงานและกิจกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน ร้อย
ละ 100 

ด้านคุณภาพ 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารมีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสภานักเรียน และ

นายสนทยา   บ้งพรม 
และ  นายเกรียงไกร  
ธรรมเที่ยง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
เรียนรู้กระบวนการของ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ค่านิยมหลักที่ดีงามที่
นักเรียนและและเยาวชนพึง
ปฏิบัติ 
2.4 เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงาน
คณะกรรมการสภานักเรียน 
สภาเด็กและเยาวชน 

กิจกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

3. นักเรียน ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารตระ
หนักและรู้หน้าที่ ตลอดจนด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย อยู่ในระดับ ดีมาก 

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม  

2.1 เพ่ืออบรมนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม จิต
อาสา ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
และปฏิบัติตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
2.2  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
กฎหมายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและน า
หลักธรรมมาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างสงบสุข และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการให้เกิดข้ึน ร้อยละ 80 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
เข้าใจกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
1.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้ 

นายทศพล  สังขวัน 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.  เพื่อวิเคราะห์ผลการ
จัดการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ผ่านมา 
2.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน 
4.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ด้านปริมาณ 
  ครู จ านวน  76  คน และนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จ านวน 
1,202 คน 
ด้านคุณภาพ 
  ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
และนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
  
  
 

นางแว่นแก้ว  ผิวข า 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
โครงการโรงเรียน
สุจริต 

1. เพ่ือให้คณะครู บุคลากร 
และนักเรียนมีความ
ตระหนัก ในเรื่องความ
สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกรัก
ความสุจริตและต่อต้านการ
ทุจริต ทุกรูปแบบ 
3. เพ่ือให้คณะครูได้น า
แนวทางความสุจริต ไปปรับ
ใช้ในการเรียนการสอน 
4. เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้รู้จัก
การท างานเป็นทีม เสียสละ 
อดทน และรู้จักการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี 

เชิงปริมาณ 
1. คณะครู และบุคลากรโรงเรียนโพธิ์
ไทรพิทยาคาร จ านวน 89 คน 
2. นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
จ านวน 1,279 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนตระหนัก และมีจิตส านึกใน
การต่อต้านการทุจริต 
2.  คณะครูปลูกฝังจิตส านึก เรื่อง การ
สุจริต ให้เป็นปกติวิสัย 
 

นายวีระยุทธ  ไตรย
มูล 

โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 
2.  นักเรียนสามารถฝึก
ทักษะกระบวนการคิด  และ
ทักษะด้านต่าง ๆ  ของ
นักเรียนในการประเมินคิด
วิเคราะห์  และสังเคราะห์
อยู่ในระดับที่ดีขึ้นไป 
3.  นักเรียนได้ประสบการณ์ 
สามารถน าไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุก
กิจกรรมการแข่งขัน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ร้อยละ 100 ของกิจกรรม) 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง ร้อยละ 20 ของ
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศร้อยละ 
50 ของกิจกรรมที่ส่งเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

นางทิพาพร  ทองแสน 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

2.1 เพ่ือสร้างและผลิตสื่อ 
อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนใน 8 รายวิชาหลัก
ส าหรับครูผู้สอนในระดับชั้น 
ม.3 และ ม.6  ให้มีคุณภาพ 
และน าไปใช้ประกอบการ

1. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นถึงร้อยละ 
50 
2. ครูผู้สอนใน 8 รายวิชาหลัก  
สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงตาม
มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 85  เมื่อ

นางณฐพร  กลิ่นหอม 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสร้างและจัดหา
แบบทดสอบการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมาใช้วัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพจน
สามารถแข่งขั้นได้ใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ 
4. เพ่ือให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มี
ความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการของ โรงเรียนมากขึ้น 

สิ้นปีการศึกษา 2562 
3. ผู้ปกครองนักเรียน ม.3 และ ม.6  
พึงพอใจการบริหารจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 90 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.   การด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
เป็นไปอย่างมีระบบอย่าง
ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ 
2.  โรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน ท างานร่วมกัน
อย่างมีระบบพร้อมด้วย
หลักฐานอย่างมีระบบพร้อม
ด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบและ
ประมาณได้ 
3.  เกิดสัมพันธภาพที่ดีและ
อบอุ่นระหว่างครูกับ
นักเรียน และนักเรียน
ห่างไกลสารเสพติด 
4. ครูที่ปรึกษาได้ดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่ม
ให้สามารถเรียนรู้ และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนจ านวน 1,279 คน 
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือจากครูที่
ปรึกษาอย่างน้อยหนึ่งท่านต่อหนึ่ง
ห้องเรียน 
          2.  ครูที่ปรึกษาออกไปเยี่ยม
บ้านนักเรียนทุกคน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
          3.  นักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เดินทางมาเรียน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือทุกคน 
 ด้านคุณภาพ   
  นักเรียนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษา หรือจากการ
เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 
 

นายณรงค์ศักดิ์  นา
งาม 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

1. เพ่ือคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
ตรวจติดตาม ตรวจหาสาร
เสพติดในปัสสาวะนักเรียน 
2. เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถานศึกษาใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้เท่า
ทันถึงสถานการณ์ของยา
เสพติด ปลูกจิตส านึกและ
สร้างความตระหนักถึงโทษ 
พิษภัยของยาเสพติด 
4. เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลและร่วมกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา อย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจน
ประสานงาน และร่วมมือ
กับหน่วยราชการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ด้านปริมาณ   
            นักเรียน ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ครู  
ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือช่วยเหลือเต็มก าลัง
ความสามารถ ร้อยละ 95 
ด้านคุณภาพ 
             1. นักเรียน ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
             2.ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและ
ร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อยู่ในระดับ ดีมาก 
             3. นักเรียนมีจิตส านึกและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ไม่เก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดและสามารถน าไปขยาย
เครือข่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
 

นายเนติวุฒิ  ชนะ
บูรณ์  
นายสนทยา  บ้งพรม 
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แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาระบบ
การก ากับและติดตาม
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน(ประกัน
คุณภาพ) 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การผลิตตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2. จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
        มีมาตรฐานการศึกษาระดับ
โรงเรียนทั้งด้านคุณภาพของผู้ เรียน 
ตามกระบวนการบริหารและการการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วย
กระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และด้านประกันคุณภาพที่มี
ประสิทธิผล ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 90   
ด้านคุณภาพ  
       โรงเรียนจัดการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

นางทิพวรรณ  สมตัว 

โครงการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือพัฒนากลุ่ม
บริหารงานภายใน
โรงเรียนให้เป็นระบบและ
มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนางานด้านต่างๆ 
ของโรงเรียน โดยยึดหลัก
ระบบคุณภาพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.  เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ ของคณะครู 
– บุคลากรทางการศึกษา 
นักการภารโรง และ
นักเรียน 
4.  เพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบงาน ระบบคุณภาพ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ด้านปริมาณ 
        เจ้าหน้าที่งานในกลุ่มบริหารงาน
ทุกกลุ่ม ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่
รับผิดชอบได้ดีข้ึน  สามารถให้บริการ
แก่สมาชิกได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน มี
ระบบคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านคุณภาพ 
        ครูและนักเรียนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกที่เข้า
ติดต่อ ได้รับการบริการที่สะดวกและ
รวดเร็ว มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นางเพชรอุบล  ผล
พันธิน 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้มี
โอกาสเข้าศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่ตนถนัด

ด้านปริมาณ 
       1.  โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพียงต่อปริมาณการใช้ของ

นายแสงทอง  เหล่า
สิงห์ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสนใจ  
2.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการเรียน
ทางระบบ E-learning 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
4.  เพื่อให้นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5.  เพ่ือจัดหาวัสดุ-
อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่ายส าหรับการ
เรียนการสอน 
6. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมของ
โรงเรียนสู่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

นักเรียน  
      2.  มีศูนย์ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
ลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียน 
      3.  มีเว็บไซต์ส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโลก
อินเทอร์เน็ต และมีระบบสารสนเทศที่ดี 
ด้านคณุภาพ  
  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต คิด
วิเคราะห์ มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี มีคุณภาพ เป็นเครื่องมือของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการ
ถ่ายทอด เนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิคส์  ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
และคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ตามจุดหมายของ
หลักสูตรโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสามารถ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้
อย่างน้อย 2 ภาษา 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สามารถพัฒนาตน พัฒนา
ชุมชน และประเทศชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้
สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
การปฏิบัติ การท างาน

ด้านปริมาณ  
1. พัฒนาโรงเรียนให้มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเป็น
มาตรฐานสากล 
  
ด้านคุณภาพ  
      โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

นางทิพวรรณ  สมตัว 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
เป็นกลุ่ม และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
4. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้
สามารถน า นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ตลอดจน
กระบวนการวิจัยมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 
และการจัดการเรียนการ
สอน 
5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
6. เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยบันได 5 
ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากล 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรในการ
จัดการเรียนการสอน 

1.  เพื่อเป็นการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ
ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.  เพื่อส่งเสริมทักษะ
และประสบการณ์แก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3.  เพื่อเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้และก่อให้เกิด
ความมั่นใจในการจัดการ
เรียนการสอน 
4.  เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานของ
ครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
        1.  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
จ านวน 76 คนได้เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ 
        2.  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
ทุกคน มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ด้านคุณภาพ  
        1.  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        2.  ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ร้อยละร้อย ได้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุผล

นางเพชรอุบล  ผล
พันธิน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
 ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
โครงการส่งเสริมการใช้
และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน  

1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม
ให้ครูได้น าสื่อเทคโนโลยี 
DLIT ไปใช้ในห้องเรียน 
2. เพ่ือประกวดผลงานสื่อ
และนวัตกรรมของครูด้าน 
ICT 
 

ด้านปริมาณ      
       ครูทุกคนมีสื่อนวัตกรรมหรือใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน DLIT 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 หน่วยการ
เรียน 
ด้านคุณภาพ     
        ครูสามารถใช้สื่อการสอน DLIT 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้ 

นางสาวภัทรวรรณ  
 อุทธสิงห์ 

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและภูมิ
ทัศน์ภายในโรงเรียน 

1.  เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ สื่อการเรียน
การสอนที่ก าหนดไว้ใน
แผนการสอน 
2.  เพื่อผลิตสื่อการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา จุดประสงค์และ
สภาพของนักเรียน 
3.  เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอนที่มี
อยู่ประสิทธิภาพและ
พอเพียงกับความต้องการ
ของนักเรียน 

ด้านปริมาณ 
ครู จ านวน 89 คน และทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีสื่อการสอนที่มีเพียงพอ  
ด้านคุณภาพ  
  ครูผู้สอนมีสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมร้อยละร้อย 
พร้อมทั้งครู-นักเรียนมีทักษะในการ
ผลิตและเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

นายเดชา  เจริญสุข 

โครงการพัฒนากลุ่ม
บริหารงานภายใน
โรงเรียน 

1.  เพื่อพัฒนากลุ่ม
บริหารงานภายใน
โรงเรียนให้เป็นระบบ
ยิ่งขึ้น 
2.  เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนางานด้านต่างๆ 
ของโรงเรียน 
3.  เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ ของคณะครู 
– บุคลากรทางการศึกษา 
นักการภารโรง และ
นักเรียน 
4.  เพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบงานที่ดีขึ้น 

ด้านปริมาณ 
เจ้าหน้าที่งานในกลุ่มบริหารงานทุก
กลุ่ม ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
ได้ดีขึ้น  สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
ด้านคุณภาพ  
ครูและนักเรียนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานภายนอกท่ีเข้าติดต่อ 
ได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 

นายไพยนต์  ขันทอง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียนและ
บุคลากร 

1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
2. เพ่ือลดปัญหาสุขภาพที่
อาจเป็นอุปสรรคในการ
เรียนและการท างาน 

เชิงปริมาณ    
- นักเรียนและบุคลากรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 
- นักเรียนและบุคลากรอย่างน้อยร้อย
ละ 75 ที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการ
แก้ไขตามแนวทางรักษาท่ีเหมาะสม
       
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนและบุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพตามความเหมาะสม 
- นักเรียนและบุคลากรที่มีปัญหา
สุขภาพได้รับการแก้ไขตามแนวทาง
รักษาที่เหมาะสม 

นางปราณี  เพชร
พันธ์ 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1. พ้ืนที่จ านวน 72 ไร่ 
ได้รับการดูแล 
2. อาคารทุกหลังได้รับ
การปรับปรุง ซ่อมแซม 
3.  สภาพพ้ืนที่ใน
โรงเรียนมีความสวยงาม 
4.  อาคารทุกหลังอยู่ใน
สภาพดี พร้อมใช้งาน 
 

ด้านปริมาณ   
1. พ้ืนที่โรงเรียน 72 ไร่ 
2. อาการเรียนถาวร 3 หลัง, อาคาร
ชั่วคราว 3 หลัง, หอประชุม 1 หลัง, 
อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง, อาคาร
เกษตร-คหกรรม 2 หลัง, โรงอาหาร 2 
หลัง และห้องน้ า 5 หลัง 
ด้านคุณภาพ   
  อาคารและสถานที่ได้รับการดูแล 
ซ่อมแซม และปรับปรุง ให้สามารถใช้
งานได้อย่างปลอดภัย  พ้ืนที่ของ
โรงเรียนมีความสวยงาม เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

นายเดชา  เจริญสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร
เพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่นและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง สอดคล้องกับท้องถิ่น 
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 
 

ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตร
การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาและความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุก
ระดับชั้นของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
2. สถานศึกษามีระเบียบ
การวัดผล ประเมินผลตาม
สภาพจริงที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุก
ระดับชั้นของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ  
1. สถานศึกษามีหลักสูตร
การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาและความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น 
2. สถานศึกษาได้ปรับปรุง
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามความ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิชาการต่างๆ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
3. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
4. สถานศึกษามีการวัดผล 
ประเมินผล ตามสภาพจริง
กับเป้าหมายการศึกษาและ

นางแว่นแก้ว  
ผิวข า 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
ความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.  เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการ
เรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ผ่านมา 
2.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดกิจกกรรมที่สนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
4.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
ครู จ านวน  76  คน และ
นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทร
พิทยาคาร จ านวน 1,202 
คน 
ด้านคุณภาพ 
ครูมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 

นางณฐพร  
กลิ่นหอม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ 

1.  เพื่อส่งนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในด้านต่าง 
ๆ เข้าร่วมแข่งขัน 
2.  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักเรียนและครูให้ทัดเทียม
กับโรงเรียนอื่น 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษในทักษะต่างๆ ทุกคน 
ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริม ให้เข้าร่วมแข่งขัน
ในรายการ/กิจกรรมต่างๆ  
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษได้เข้าร่วมแข่งขันใน
ทักษะต่างๆ ร้อยละ 95  
และนักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการศึกษาหา
ความรู้ 

นางณฐพร  
กลิ่นหอม 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้  
ข้อมูลพรรณไม้  และการเก็บ
รักษา 
2. เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
และเผยแพร่สู่ภายนอก 
3. เพ่ือให้นักเรียนแต่ละระดับ

ด้านปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทร
พิทยาคาร เรียนรู้ดูแลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนร้อย
ละ 80 
2. จัดท าทะเบียนพันธุกรรม
พันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีอยู่ใน

นางทิพวรรณ  
สมตัว 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่
รับผิดชอบตามโครงการสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ 
ในโรงเรียน 
5. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเป็นโครงการ 
ตามพระราชด าริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

โรงเรียน 
3. จัดหาพืชหายาก พืช
ท้องถิ่น ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่
โรงเรียน 
4. จัดท าป้ายทะเบียนพันธุ์
ไม้ให้ครบทุกต้น 
5. จัดท าสารานุกรมป่าใน
โรงเรียนหรือจัดท าทะเบียน
พรรณพืชในโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และดูแลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  มี
จิตส านึกในคุณค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช รัก
และภาคภูมิใจในโรงเรียน 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

1.  นักเรียนน าความรู้ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ทฤษฎีใหม่ ไปปฏิบัติและปรับ
ใช้ในครอบครัวของตนเอง 
2.  นักเรียนสามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
3.  นักเรียนมีรายได้จากแยก
ขยะจากการน าไปขาย 
4.  ปริมาณขยะในโรงเรียน
ลดลง สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนสวยงามข้ึน 
 

ด้านปริมาณ   
 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยนักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียนจ านวน 1,279 
คน ลดค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวันอย่างน้อยร้อย
ละ 30  
ด้านคุณภาพ   
 1. นักเรียนที่ได้รับความรู้
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทฤษฎีใหม่ 
สามารถน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมี
คุณภาพ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครัว   
2. ปริมาณขยะในโรงเรียน
ลดลง 
 

นายณรงค์ศักดิ์  
นางาม 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ามาย ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

1.  เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี 
2.  เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี ให้คงสืบไป 
3.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโพธิ์ไทรให้เป็นที่
รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียน 1,279 คน เข้า
ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงผล
งานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.  นักเรียนของโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในงานประเพณีท่ี
ส าคัญในเขตอ าเภอโพธิ์ไทร 
 
ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนและนักเรียนเห็น
คุณค่า มีความภูมิใจ รักและ
หวงแหนในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนร้อยละ 100 

นายเดชา  
เจริญสุข 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญของไทย 

1.  เพื่อให้ทุกคนเห็น
ความส าคัญและความเข้า
ใจความเป็นมาของวันส าคัญได้
ถูกต้อง 
2.  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมที่หาได้จากการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญนั้นๆ 

ด้านปริมาณ 
ครูและบุคลากร จ านวน  89 
คน และนักเรียน จ านวน 
1,279 คน และบุคลากรใน
โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญๆ ทุกคน 
ด้านคุณภาพ  
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมี
ความส านึกที่ดี เกิดความ
ภูมิใจในความเป็นเอกราช
ของชาติไทยพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติต่อไปร้อยละ 
100 

นายเดชา  
เจริญสุข 
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ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
                      ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ   
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา          
การประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  หมวด 2 
ข้อ 14 (1) ให้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพ่ือใช้เป็นหลัก                   
ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารจึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน  ในชุมชน ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
                    โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
                                      
                                        ประกาศ  ณ  วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
                                                   
 
 
 
                                                                           ( นายบุญธรรม กล้าหาญ ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
ที่  178 / 2562  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 
 ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ล่ะแห่งจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยต่อสาธารณชน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 39 (1) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 
(1)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ. 
รอบ 4)  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1 นายบุญธรรม   กล้าหาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายไพยนต์  ขันทอง   รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.3 นายมนูญศักดิ์   พลโสภา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.4 นางสาวนันทกาญจน์   จันสุตะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.5 นายเดชา  เจริญสุข   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
1.6 นายณรงศักดิ์  นางาม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
1.7 นางทิพวรรณ  สมตัว   ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
1.8 นางสาวพัชรา   กุดเป่ง    คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่

1.  ชี้แจง ท าความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการประเมินภายนอก 
2.  อ านวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการประเมิน 
3.  ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยและรับรองรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี             

ก่อนน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

 มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ            รองผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ  
2) นางณฐพร  กลิ่นหอม   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3) นางแว่นแก้ว  ผิวข า   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4) นางทิพาพร  ทองแสน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5) นางสาวจงรัก  เพ็งจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6) นางณัฐชยา  เจริญสุข   ครูช านาญการ   กรรมการ 
7) นายพงศกร   ลักษณะฉาย    คร ู    กรรมการ 
8) นายอรรศจรรย์   เหล่ามา  คร ู    กรรมการ 
9) นายสุรศักดิ์  พันล าภักดิ์  คร ู    กรรมการ 
10) นางสาวสุภัจฉรา  ทาบุดดา  คร ู    กรรมการ 
11) นางสาวสุพัตรา   สุดหล้า  คร ู    กรรมการ 
12) นางศิริรัตน์  ชิณกะธรรม  พนักงานราชการ   กรรมการ 
13) นางสาวพัชยา   อูปแก้ว  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
14) นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองศรี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
15) นางเขมทอง   จรรยาเลิศ  ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
16) นางสาวศิริพร   งอมสงัด  ครชู านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)   นายเดชา  เจริญสุข   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2) นางปราณี  เพชรพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3) นายคูณ  ศรีเมือง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4) นางลัดดาวัลย์  ปามุทา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5) นายธวัชชัย  สายใจ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6) นายสันติ  มุสิกา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7) นายไชยา  นาคสุด   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8) นางนรียา   อู่แก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9) นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10) นางมณีรัตน์   หลักค า  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
11) นางสาววาสนา  สังกะสี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
12) นางชลธิชา  เขียวบริสุทธิ์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
13) นางสาวขรินทร์ทิพย์  จันพวง  คร ู    กรรมการ 
14) นางสาวพรทิพา   ฉัตรานุภาพ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15) นายคณิต  ภาระไพ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
16) นายจักรีวุฒิ   สมอหมอบ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
17) นางสาวขวัญข้าว  สมศรี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
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18) นายภิญโญ  ทองไข   พนักงานราชการ   กรรมการ 
19) นางนงคราญ   ศรีเมือง  ครูผู้ทรงคุณค่าฯ   กรรมการ 
20) นางดวงนพร  ทองเถาว์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมกาและเลขานุการ 
21) นางสาวเมธินี  ขุมกลาง  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) นายไพยนต์  ขันทอง   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2) นายมนูญศักดิ์   พลโสภา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวนันทกาญจน์   จันสุตะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4) นายวัฒนชัย  คงยิ่ง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5) นางรัชฎาภรณ์  ไชยพันโท  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6) นางนฤมล  สุวรรณกูฏ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7) นายกฤษฎา  สุดพาห์   ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
8) นางสุภัทรา  ไชยสัตย์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9) นางเพชรอุบล  ผลพันธิน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10) นางจารุณี   แก้วศรีทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
11) นายสนทธยา  บ้งพรม  ครูช านาญการ              กรรมการ 
12) นายทศพล  สังขวัน   คร ู    กรรมการ 
13) นายสมพงษ์  ศรีเลิศ   คร ู    กรรมการ 
14) นางสาวนิรันดร์  โสรส  คร ู    กรรมการ 
15) นายกมล   ถวิลรักษ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
16) นางสาวธัญญาภรณ์  คงเจริญ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
17) นายธีระพงษ์   ชัยลิ้นฟ้า  ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
18) นางสาวจิราภรณ์  อ่อนเนตร  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
19) นางสาวชยุตรา  สามิลา  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
20) นางสาวมณีนุช  มั่นยืน  ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2.3  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) นายณรงค์ศักดิ์  นางาม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวคณินณัช  กลิ่นหอม    ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3) นายธวัช  เพชรพันธ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4) นางพิมพ์ภัทร  ภาโยธี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5) นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด  ครูช านาญการ   กรรมการ 
6) นางสาวจันทร์ทิพย์  แก้วประกอบ คร ู    กรรมการ 
7) นางสาวสุนทรี   ขันตีสาย  คร ู    กรรมการ 
8) นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์  คร ู    กรรมการ 
9) นายกิตติพงศ์   จันทร์งาม  คร ู    กรรมการ 
10) นายถนอมศักดิ์   ทองทับ  คร ู    กรรมการ 
11) นางสาวภัทรวรรณ  อุทธสิงห์  คร ู    กรรมการ 
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12) นายเกรียงไกร  ธรรมเที่ยง  คร ู    กรรมการ 
13) นางขวัญชนก   คลังทอง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
14) นายณัฐพงษ์  สารกอง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15) นางสาวนวรัตน์  กาลปลูก  พนักงานราชการ   กรรมการ 
16) นายแสงทอง  เหล่าสิงห์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
17) นายสมยศ  เชื้อจ าพร  พนักงานราชการ   กรรมการ 
18) นายธนากร  ไตรษร     ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
19) นายวีระยุทธ  ไตรยมูล  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
20) นางชัชชญา   เอกศิริ   คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที ่  คณะกรรมการตามข้อ 2 มีหน้าที่ ดังนี้  

1. ออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บและรวบรวมข้อมูลให้ตรงตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
2. สรุปและประเมินผลข้อมูลตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 
3. เตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือรองรับ              

การประเมินคุณภาพภายใน ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 

3.  คณะกรรมการ จัดท าเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1) นางทิพวรรณ  สมตัว  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2) นางสาวแจ่มละมัย   โจระสา   ครูช านาญการ  กรรมการ 
3) นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4) นางสาวพัชรา   กุดเป่ง    คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
5) ว่าที่ ร.ต. หญิงญาดา  ปลายเนตร   ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่
1.  รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
2.  จัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
3.  เสนอรายงานการประเมินตนเองประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ศึกษาเอกสารตามรายการที่ได้รับมอบหมายและด าเนินงานตาม
รายการที่ได้รับมอบหมายเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ แล้วน าส่งคณะกรรมการจัดท าเอกสารหากมี
ปัญหาและอุปสรรคใด ให้รายงานให้คณะกรรมการอ านวยการทราบโดยทันที เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

        สั่ง  ณ  วันที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562   
 
 

    
 (นายบุญธรรม   กล้าหาญ) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
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เครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๙ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ 
ของผู้เรียน 

 

๑) มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการ

คิดค านวณ 
 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 

ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 

- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 

- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 

- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 

อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

ผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

 ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ 
ของผู้เรียน 

 

๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ   คิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
 

     ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจาก 

ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน

ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และ
เขียน 

- บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/ผลงาน
นักเรียน 

- การน าเสนองาน/โครงงาน/IS 
- ร่องรอยกิจกรรม โครงการ รายงาน

โครงการเปิดบ้านวิชาการ  คุณธรรม และ 
IS 

- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลด
เวลาเรียนฯ 

- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร
ทักษะอาชีพฯ 

- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 

- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างาน
ร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

การร่วมกันแก้ไขปัญหาฯ 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ 
ของผู้เรียน 

 

๓) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

 

     ตรวจสอบเอกสารทีส่ะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 

ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 

- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 

- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 

- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 

อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

ผู้เรียน 
               ฯลฯ 

 
 
 



65 
 

 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ 
ของผู้เรียน 

 

๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 

ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 

- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 

- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 

- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 

อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

ผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ 
ของผู้เรียน 

 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 

ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 

- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 

- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 

- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 

อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

ผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 

ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 

- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 

- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 

- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 

อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

ผู้เรียน 
                 ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 

     สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น 
- การเข้าแถว 

 - การแสดงความเคารพ 
 - การพูดจา กิริยามารยาท การ

ไหว้ฯ 
 - รายงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ 

 - รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีค่านิยม 

   หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 - รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ตามอัตลักษณ์ ๒๙ฯ 
 - รายงานโครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
 - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 - สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงงานคุณธรรม การเรียน 

อ่ืนๆ 
 

                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

 

     สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น- 
การเข้าแถว 

- การแสดงความเคารพ 
- การพูดจา กิริยามารยาท  

การไหว้ฯ 
- รายงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ 

- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีค่านิยม 

หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
- รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ตามอัตลักษณ์ ๒๙ฯ 
- รายงานโครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงงานคุณธรรม ฯ 

                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
 

     - รายงานกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง การท างาน 

การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม 
                 ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

 

     - แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
- รายงานโครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ

ทางร่างกายอารมณ์ 
  สังคม 

- รายงานดัชนีมวลกาย น้ าหนัก 
ส่วนสูง สายตา 

- รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
กรีฑานักเรียน 

- โครงงานคุณธรรมรักนวลสงวนตัว 
ท าความดีถวายในหลวง 

 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดเีลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ

จัดการ 
   

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
 

     ตรวจเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี   

 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

เกี่ยวกับ 
  - การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษาท าอย่างไร เพราะเหตุใด 

  - มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาอย่างไร 
  - ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีส่วนร่วม

อย่างไร 
- มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
 - สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

อย่างไร  
 - สถานศึกษาแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร 
                  ฯลฯ 

 
 
 



73 
 

 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ

จัดการ 
   

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

 

     ตรวจเอกสาร 
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ

สารสนเทศของโรงเรียน 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  วารสาร

โรงเรียน 
เว็บไซต์โรงเรียน 

 
 

สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับ 

  - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
อย่างไร 

  - การน าสารสนเทศไปใช้อย่างไร 
-รายงานโครงการพัฒนา
สารสนเทศโรงเรียนฯ 

              ฯลฯ 

 
 
 



74 
 

 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ

จัดการ 
   

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน

รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก

กลุม่เป้าหมาย 
 

     สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน 

- สถานศึกษามีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน หรือ
การท างานกับใคร/หน่วยงานใด มี

ส่วนร่วม 
อย่างไร 

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ต่อผลการด าเนิน 

การของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร  
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ

จัดการ 
   

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

     ตรวจเอกสารแผนพัฒนาครู/
บุคลากร 

สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร เกี่ยวกับ 
 - การพัฒนาพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 -การพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
-ดูรางวัลและหลักฐานอื่นๆ 

-รายงานโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 

 
                 ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ

จัดการ 
   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 

     ตรวจเอกสารแผนการจัด
สภาพแวดล้อม 

ตรวจสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ 

ของโรงเรียน 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน เกี่ยวกับ 

 - ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 

-รายงานโครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 2 ระบวน
การบริหารและการ

จัดการ 
   

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหาร
จัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/

บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ 
ติดตามการประเมินผลของ
สถานศึกษา แผนการจัด

สภาพแวดล้อม 
                   ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ   

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

     ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ชิ้นงาน/ผลงานของ 
ผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียน
การสอน  
สังเกต สังเกตกระบวนการเรียน
การสอน พฤติกรรมการสอนของครู 
เช่น  
  - การใช้ค าถามที่หลากหลาย
ระดับเพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูง  
  - พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 
- การมอบหมายงาน 
  - ปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
  - พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ   

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียน
ได้เรียนรู้จากชุมชน 

ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 

 
 

             ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ   

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

 
 

     ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียน
ได้เรียนรู้จากชุมชน 

ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 

 
 

                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ   

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า

ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 

     เอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ สมุดการบ้าน 

ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ชิ้นงาน/ผลงานของ 

ผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียน
การสอน  

สัมภาษณ์นักเรียน 
  - นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์

การประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ/
หรือร่วมประเมินผลการเรียน

หรือไม่ อย่างไร   
  - นักเรียนชอบเรียนวิชาใด เพราะ

เหตุใด 
สัมภาษณ์ครู  

ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนด้วย

วิธีการใดบ้าง 
 

                  ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ   

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 

     หลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนรู้ บันทึกผล 

หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินผล เครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ สมุด
การบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูล

ย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลของ
นักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการ
เรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ 

ฯลฯ 
สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน 
สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 

                   ฯลฯ 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
1. นายสมชัย  สายใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการ 

2. นายเรืองศักดิ์  อินสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.ทวีชัย  จ าเริญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. นายคงเดช  แก้วเนตร   ผู้ทรงคณุวุฒิ  กรรมการ 
6. นายพิทักษ์ชัย  โสดา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7. นายธนกฤต  สายใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. พระครูปัญญาเขมาภิรักษ์  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 
9. พระเฉลียว  วิชัยโย   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 
10.  นายเจริญชัย  บุญทา   ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
11.  นายศรีนวล  โสดา   ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
12.  นายเดชา  เจริญสุข   ผู้แทนครู  กรรมการ 
13.  นายเกรียงไกร  ภาโยธ ี   ผู้แทนองค์กรปกครองฯ กรรมการ 
14.  นางค าภา  วารีพัฒน์   ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
15.  นายบุญธรรม  กล้าหาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลงลายมือชื่อรับรอง วัน/เดือน/ปี 

1 นายสมชัย  สายใจ ประธานคณะกรรมการ   
 


