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SAR ๒๕๖๔ 

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ ์

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

(Self Assessment Report : SAR) 
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บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

เพ่ือรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
ครั้งที่  1/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  21  เดือนเมษายน  ๒๕๖๕  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกัน
พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  มีมติให้
ความเห็นชอบและให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องได้ 
 
 
      ลงชื่อ........................................................ .......... 
                   ( นายชัยณรงค์  เซง่บุญเล่ง ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
 
 

ลงชื่อ..................................................................  
                  ( นายอำนวย  สีคง ) 

        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
 
 

ลงชื่อ..................................................................  
                       ( นางฐิวชิญา  มีชูวรพงศ์ ) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔  หมู่ที่ ๓  ตำบลคู  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีบุคลากรสายบริหารจำนวน ๒ คน  ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น  จำนวน ๕๐ คน  ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และมีผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  มีดังนี้ 
 
       มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับคุณภาพ 
 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน         ยอดเยี่ยม 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                         (ระดับ 5) 
  ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน         
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ       ยอดเยี่ยม 
             (ระดับ ๕)  
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ยอดเยี่ยม 
             (ระดับ ๕) 
 

 
๒.  ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมตรงตาม

ศักยภาพของผู ้เร ียน  และเป็นไปตามมาตรฐาน  และตัวชี ้ว ัดของหลักสูตร  สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชน  ผู ้เรียนมีความสามารถในการสื ่อสาร   และคิดวิเคราะห์  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ดี  และยังได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและการศึกษาต่อ  มีเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  และครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพของผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่
ในระดับ ยอดเยี่ยม   

สำหรับกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  โดยใช้รูปแบบ TONPAB MODELที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และบุคลากรมีการสื่อสารสองทาง  มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  มีการช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร  ให้เกียรติผู้อาวุโส มีความผูกพันในองค์กร  ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดีใน
การปฏิบัติงาน  และโรงเรียนมีการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาที่เป็นการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการดำเนินการ นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผล
ส่งผลให้ระดับคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  และใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  สื ่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด          



ค 

 

ได้ปฏิบัติจริง (Active Learning)  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก  มีการใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  มีสื่อนวัตกรรมที่
เพียงพอ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีการออกแบบจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัวชี้วัด  และความแตกต่างของผู้เรียน มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือ  วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม โดยผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ระดับคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
๓.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และวิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

ในปีต่อไป 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

จุดเด่น  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะกับการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
ได้แก่ ห้องสมุด และห้องสืบค้น  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนาธรรมได้อย่างมีความสุข มีสมรรถภาพ
ทางกายที่ด ี มีสุขภาพที่แข็งแรง  มีระเบียบวินัย การเข้าเรียน Online ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ  เคารพกฎกติกา  การปฏิบตัิ
ตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการ
เข้ม)  มารยาทของสังคม  ได้แก่  การเดินแถวเข้าโรงเรียนตอนเช้า   และเดินแถวกลับบ้านในตอนเย็น  การเข้า
แถวซื้ออาหาร  ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ มีวินัย  นอกจากนี้ยังยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ทำให้โรงเรียนสะอาดร่มรื ่นและสวยงาม  
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ ภูมิทัศน์งาม 

 

 จุดที่ควรพัฒนา   ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตร์  ควรส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะการคิดคำนวณ  และด้านการไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

จุดเด่น โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  มีการช่วยเหลือผู้ร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร  มีการให้เกียรติผู้
อาวุโสและเอื้อเฟื้อกันในทางวิชาการ  มีความผูกพันในองค์กร   ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา  โดยใช้รูปแบบ  TONPAB MODEL ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และบุคลากรมีการ
สื่อสารสองทาง  โดยใช้เทคนิคหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุม
กลุ่มเครือข่าย  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  แผนกลยุทธ์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่ง เน้นการพัฒนาให้



ง 

 

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผล 

 

จุดควรพัฒนา  พัฒนาครูและบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาวิชาชีพให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

จุดเด่น  ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง  (Active Learning)  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่ 
แผนการสอนที่ใช้สอนแบบ On site แบบ On line  แบบ On hand และแบบ Hybrid โดยใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน   มีสื่อนวัตกรรมที่เพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้  มีการปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซมสื ่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาให้อยู่ในสภาพที่เอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้เด็ก
รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด
ได้เป็นอย่างดี มีหลักสูตรจากการตอบสนองความต้องการ  ตามความถนัด  และตามศักยภาพของผู้เรียน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  ดำเนินงานโดย
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีข้ันตอน  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  มีการจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม PLC  ทุกกลุ่มสาระ  รวมถึงมีการรวบรวมนวัตกรรมและ
ผลการวิจัยที่เกิดจากการนำนวัตกรรมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  มีการนำเสนอ
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ  รวมถึงจัดเวทีเพื่อให้เกิดการนำเสนอและ
การเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

จุดที่ควรพัฒนา ควรนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที  เพ่ือนักเรียนจะสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
ควรมีการสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน  และสนับสนุน
ให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหาทางด้านการเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 

 
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๑  
เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล  เพื่อจะได้เข้าใจ

ปัญหาผู้เรียนมากขึ้น  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมทางด้านวิชาการมากขึ้น เช่น การสอบชิงทุน การประกวด
แข่งขันทักษะ ความสามารถด้านต่าง ๆ มีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
การคิดคำนวณให้กับผู้เรียน  และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๒  
ดำเนินการจัดทำวิทยฐานะเพ่ือพัฒนาวิชาชีพในระดับต่าง ๆ   
 



จ 

 

แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๓  
มีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้มากขึ้น  พัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้  และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้  มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน  มีโครงการการเผยแพร่
ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

 

       ( นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ์ ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

 

 
คำนำ 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ฉบับนี้  

จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓  ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี   
ตลอดจนเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ระบุว่าให้สถานศึกษาระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  ดำเนินการในข้อ ๒.๖  จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจำทุกปี   

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ส่วนที่ ๓  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา  และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 ฉบับนี้  และ
หวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน    
จะนะชนูปถัมภ์  ในปีต่อ ๆ ไป  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษาและให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม  หน่วยงานต้นสังกัดมีฐานข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายการพัฒนาการ
จัดการศึกษาที ่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  และโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

       ( นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ์ ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

         19  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
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สารบัญ 

 

 หน้า 

บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข 
คำนำ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญภาพ ญ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
            ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 1 
            ๑.๒ โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (แผนผังการบริหารฯ) 4 
            ๑.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 6 
            ๑.4 ข้อมูลนักเรียน 15 
            ๑.5 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   15 
            ๑.6 ข้อมูลจำนวนห้องปฏิบัติการ/อ่ืน ๆ  17 
            ๑.7 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 17 
            ๑.8 ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 18 
            ๑.9 ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 20 
            ๑.10 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และข้อเสนอแนะ 20 
            ๑.๑1 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                                      

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
23 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 24 
           ผลการประเมินโดยภาพรวม  24 
           มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 31 
                              ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 31 
                              คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 45 
           มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 53 
           มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 63 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 72 
           สรุปผล 72 
           แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 75 
           ความต้องการช่วยเหลือ 76 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  77 
           เรื่อง/กระบวนการที่ต้องการให้ สมศ.ประเมินความโดดเด่น 77 
           ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 79 
คณะผู้จัดทำ 80 
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สารบัญตาราง 
 หน้า 

ตาราง ๑  แสดงจำนวนผู้บริหารโดยตำแหน่ง   6 
ตาราง ๒  แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  จำแนกตามวุฒิการศึกษา  6 
ตาราง ๓  แสดงจำนวนครูผู้สอน  จำแนกตามรายวิชาที่สอน  ตามมาตรฐานวิชาเอก        

(ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด)  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
7 

ตาราง ๔  แสดงจำนวนครูผู้สอน  จำแนกตามรายวิชาที่สอน  ตามมาตรฐานวิชาเอก         
(ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด)  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

11 

ตาราง ๕  แสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน  จำแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ                 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

๑5 

ตาราง ๖  แสดงจำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ  จำแนกตามคุณลักษณะและเพศ   
             ปีการศึกษา ๒๕๖4 

๑5 

ตาราง ๗  แสดงร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา  และจำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียน 
             การสอนจริง  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

16 

ตาราง ๘  แสดงจำนวนห้องปฏิบัติการ  และอ่ืน ๆ  ปีการศึกษา ๒๕๖4 17 
ตาราง 9  แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปกีารศึกษา ๒๕๖4 ๑7 
ตาราง 10  แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖4 18 
ตาราง 11  แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีการศึกษา ๒๕๖4 18 
ตาราง 12  แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษาย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา 
๑8 

ตาราง 13  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   20 
ตาราง 14  แสดงข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ๒๑ 
ตาราง 15  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา ๒3 
ตาราง ๑6  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง  

จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ  
32 

ตาราง ๑7  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  
จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

๓3 

ตาราง 18  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

๓4 

ตาราง ๑9  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดคำนวณ  จำแนก
ตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ     

๓5 

ตาราง 20  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  จำแนกตาม
ระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

๓6 

ตาราง ๒1  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

๓7 

ตาราง ๒2  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

๓8 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 

ตาราง 23  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖4  

๓9 

ตาราง ๒4  แสดงผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำแนกตาม
รายวิชาและปีการศึกษา  

41 

ตาราง ๒5  แสดงผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำแนกตาม
รายวิชาและปีการศึกษา  

๔2 

ตาราง ๒6  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

๔4 

ตาราง ๒7  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี               
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

๔5 

ตาราง ๒8  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

๔6 

ตาราง ๒9  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน                 
บนความแตกต่างและหลากหลาย  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

47 

ตาราง 30  แสดงจำนวนและร้อยละสุขภาวะทางร่างกายของนักเรียน  จำแนกตามระดับชั้น
และระดับคุณภาพ 

๔9 

ตาราง ๓1  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางจิตสังคม  จำแนกตาม
ระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

50 

ตาราง ๓2  แสดงผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ  จำแนกตามประเด็น
พิจารณา 

57 

ตาราง ๓3  แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
จำแนกตามประเด็นพิจารณา 

69 

ตาราง ๓4  แสดงผลงานที่ต้องการประเมินความโดดเด่นในการประเมินคุณภาพภายนอก   78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 

 

 
สารบัญภาพ 

 หน้า 

ภาพที่ 1  แสดงค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับหรือ 
สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

40 

ภาพที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
จำแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  

41 

ภาพที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
จำแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  

๔3 

ภาพที่ 4  แสดงโมเดล/กระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕7 
ภาพที่ 5  แสดงกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๕8 

ภาพที่ 6  แสดงกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๕8 
ภาพที่ 7  แสดงกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ 
๕8 

ภาพที่ 8  แสดงกระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้  

59 

ภาพที่ 9  แสดงกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ      
TONPAB MODEL 

61 

ภาพที่ 10  แสดงโมเดล/กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 68 
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๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 
 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  รหัสสถานศึกษา 90100566  ที่ตั้ง  เลขท่ี 64 หมู่ 3 ถนน จะนะ-นาทวี 
ตำบล คู อำเภอ จะนะ  จังหวัด สงขลา  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  โทรศัพท์ 
074-890505  โทรสาร 074-890506  e-mail : chanachanu1@hotmail.com  website :  
www.chanachanu.ac.th  มีเนื้อท่ี 34 ไร่ 1 งาน  51 ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  เป้าหมาย  เอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
พัฒนาการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  สู่ความเป็นเลิศ  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

พันธกิจ 
โรงเรียนและชุมชนร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสิ่งเหล่านี้ 

1.  พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม 

มีความภูมิใจในท้องถิ่น รักความเป็นไทยและรับผิดชอบต่อสังคม 
   3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการดำรงชีวิต 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.  พัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดำรงชีวิตและการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพ 

6.  พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของโรงเรียนคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยเน้นการปฏิบัติการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

เป้าประสงค์ 
ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

1.  มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสู่
มาตรฐานสากล 

2.  มีระบบการกำกับ ติดตามนิเทศ ตรวจสอบการจัดการศึกษา 
3.  มีระบบการสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่ผลการปฏิบัติที ่เป็นเลิศทั ้งในและ  นอก

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1.  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู้หลากหลาย 

ส่วนที่ ๑ 
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

mailto:chanachanu1@hotmail.com


๒ 

 

2.  ครูมีกระบวนการทำงาน ตามมาตรฐานคุณภาพด้านการเรียนการสอน 
3.  มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
4.  มีการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการบริหารจัดการ 
1.  การทำงานของโรงเรียนเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
2.  พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
3.  โรงเรียนบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ด้านผู้เรียน 
1.  ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
3.  ผ ู ้ เร ียนม ีท ักษะในการใช ้ภาษาไทย ภาษาอ ังกฤษ ภาษามล าย ู และภาษาจีน                     

เพ่ือการสื่อสารได้ในระดับดี 
4.  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดที่เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ คิดอย่าง          

มีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้ ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

5.  ผู้เรียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.  ผู้เรียนมีอาชีพตามท่ีตนเองสนใจ 
7.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ และกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 

 

เป้าหมาย 
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญามีความสุข  สามารถ

นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้  จึงกำหนดเป้าหมายดังนี้ 
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีวินัยในตนเอง เป็นพลเมืองที่ดี 

อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่น รักความเป็นไทยและรับผิดชอบต่อสังคมมีภูมิคุ้มกันจาก
ภัยทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดีและมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

4.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบสนองต่อความถนัดตามศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน และชุมชน 

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

6.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : มีวินัย 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : ภูมิทัศน์งาม 
 



๓ 

 

สภาพชุมชน  เศรษฐกิจและสังคม 
1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบ  มีประชากรประมาณ 6,000 คน  บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  หมู่บ้านตำบลคู  ตำบลแค  ตำบลท่าหมอไทร  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  
การทำเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป  คือ  การรำมโนราห์ 

2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  อาชีพหลัก  คือ  
เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  80,000 
บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 

3.  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
     โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชน 

-  ได้รับความร่วมมือด้านการสนับสนุนแรงกาย  กำลังทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียนและ
นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

-  ได้รับการสนับสนุนด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี 
-  ให้ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
-  สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยบริการให้กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

     ข้อจำกัดของสถานศึกษา 
-  การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  ไม่มีรถประจำทางผ่าน  นักเรียนไม่สะดวกในการเดินทางมา

โรงเรียน  ส่งผลให้จำนวนนักเรียนลดลงได้ 
-  ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนเกษตรกร  โอกาสในการสนับสนุนงบประมาณในการ

พัฒนาสถานศึกษามีน้อย 
 

อาคารสถานที่ 
 อาคารเรียน    3 หลัง   
 อาคารประกอบ    3 หลัง    
 ห้องส้วม   28 ห้อง  
 ลานกีฬาอเนกประสงค์   1 ลาน   
 อาคารละหมาด    1 หลัง   
 หอประชุม    1 หลัง 
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แผนที่การเดินทางโดยสังเขป 
 

 

 
๑.๒  โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (แผนผังการบริหารฯ) 

 

      

 

 

 

             
  

  
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายชัยณรงค์  เซ่งบุญเล่ง  ประธาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ์ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางเบญจมา  ภูริวัฒน์ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางภฤศพร  หมื่นสระชุม 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นางสาวมลธริา  พยูนการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางอัญชลี  แคยหิวา 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นายสุเทพ  คงคาวงศ ์

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นายมงคล  จันทร์ทอง 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบรหิาร

กิจการนกัเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

 1.  งานสำนักงาน 
    1.1  งานสารบรรณ 
    1.2  งานแผนงานและสารสนเทศ 
    1.3  งานพัสด ุ
 2.  งานพัฒนาหลักสูตรและ 
      กระบวนการเรียนรู ้
    2.1  งานหลักสูตรและการ- 
    จัดการเรยีนรู ้
    2.2  งานวัดผล  ประเมินผล 
    2.3  งานพัฒนาสือ่นวัตกรรม   
    และเทคโนโลย ี
 3.  งานบริการวิชาการ 
    3.1  งานทะเบียนนกัเรียน 
    3.2  งานแนะแนวการศกึษา 
    3.3  งานห้องสมดุ         
 4  งานส่งเสริมงานวิชาการ- 
  และนิเทศการศึกษา 
    4.1  งานนิเทศการศกึษา 
    4.2  งานกลุม่สาระการเรยีนรู ้
    4.3  งานกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 
    4.4  งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ-การศึกษา 
    4.5  งานโรงเรยีนสูม่าตรฐานสากล            
5.  งานรับนักเรียน                                                
6.  งานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC                    
7.  งานสนองนโยบายและอื่นๆ 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 

 1.  งานสำนักงาน 
    1.1  งานสารบรรณ 
    1.2  งานแผนงานและสารสนเทศ 
    1.3  งานพัสด ุ
 2.  งานนโยบายและแผน 
    2.1  งานนโยบายและแผนกลยุทธ์ 
    2.2  งานสรรหางบประมาณ 
    2.3  งานติดตามและประเมนิผล 
 3.  งานบริหารการเงินและบัญช ี
    3.1  งานบริหารการเงิน 
    3.2   งานบริหารการบัญช ี
 4.  งานบริหารพัสดแุละสินทรัพย ์
 5.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 7.  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 8.  งานจัดระบบควบคุมภายใน 
 9.  งานสนองนโยบายและอื่นๆ 

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 1.  งานสำนกังาน 
    1.1  งานสารบรรณ 
    1.2  งานแผนงานและสารสนเทศ 
    1.3  งานพัสดุ - ครุภัณฑ์ 
 2.  งานอัตรากำลังครูและบุคลากร 
    2.1  งานอัตรากำลังและบรรจแุต่งตั้ง 
    2.2  งานการจ้างลกูจ้างชัว่คราว 
    2.3  การแต่งตั้ง  ย้าย  โอนข้าราชการครูและ   
           บุคลากรทางการศกึษา 
    2.4  งานคุรุสภา  ช.พ.ค  ช.พ.ส  งานประกนัอุบัตเิหต ุ
 3.  งานทะเบียนประวัติครูและบคุลากร 
    3.1  งานทะเบียนประวัติครแูละบุคลากร 
    3.2  งานเครือ่งราชอิสริยาภรณแ์ละ 
           การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรฐั 
 4.  การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและ      
      วิทยฐานะ 
 5.  งานเสริมสร้างและการรักษาวนิัย 
 6.  งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
      ราชการ 
    6.1  งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
    6.2  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 
           และบุคลากรทางการศึกษา 
    6.3  การเพิ่มค่าจ้างลกูจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราว 
    6.4  งานจัดสวสัดิการและสร้างขวัญกำลังใจ 
 7.  งานสนองนโยบายและอื่นๆ 

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 

 1. งานสำนักงาน 
    1.1  งานสารบรรณ 
    1.2  งานแผนงานและสารสนเทศ 
    1.3  งานพัสด ุ
 2. งานอาคารสถานที ่
    2.1  งานบริหารอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อม 
    2.2  งานบริการสาธารณูปโภค 
    2.3  งานนกัการภารโรง 
    2.4  งานดูแลความสะอาด 
    2.5  งานจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้ม 
    2.6  งานควบคุมดแูลอาคารเรียน  
 3.  งานประชาสัมพันธ ์
    -  งานเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพนัธ ์
 4.  งานโภชนาการ 
    4.1  งานส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ 
    4.2  งานโรงอาหาร 
 5.  งานอนามัยโรงเรียน 
 6.  งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 7.  งานสัมพันธ์ชุมชน 
 8  งานธนาคารโรงเรียน 
 9.  งานระบบและพัฒนาองค์กร10.  งานยานพาหนะ 
 11.  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและ    
        ประสานงานทัว่ไป 
 12.  งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
 13. งานโสตทัศนูปกรณ ์
 14.  งานสนองนโยบายและอื่นๆ 

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรยีน 

 1.  งานสำนักงาน 
    1.1  งานสารบรรณ 
    1.2  งานแผนงานและสารสนเทศ 
    1.3  งานพัสดุ 
 2.  งานกิจการนักเรียน 
    2.1  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
    2.2  งานส่งเสริมนักเรียนแกนนำ 
    2.3  งานส่งเสริมประชาธปิไตยและที่
ปรึกษาคณะกรรมการนกัเรียน 
    2.4  งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

    2.5  งานสวัสดิการนกัเรียน 

    2.6  งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยม 

 3.  งานสนองนโยบายและอื่นๆ 

 

 

 

นกัเรียน 

ผูอ้  านวยการ 
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๑.3  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  ( ข้อมูล ณ วันที่ประเมิน  11  ก.พ.  2565 ) 
 

1)  จำนวนผู้บริหารโดยตำแหน่ง  รวม  2 คน  ได้แก่ 
ตาราง ๑  แสดงจำนวนผู้บริหารโดยตำแหน่ง  
  

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
ดำรงตำแหน่ง 

ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  
ว/ด/ป 

โทรศัพท์ 
วุฒิ

การศึกษา
สูงสุด 

๑. นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ์   ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 

081 - 
5414478   

ปริญญาโท  
สาขาการ
บริหาร
การศึกษา   

๒. นางเบญจมา  ภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

5  กุมภาพันธ์  2564  084 - 
6824802   

ปริญญาโท  
สาขาการ
บริหาร
การศึกษา   

 

๒)  จำนวนครแูละบุคลากรอ่ืน  50  คน  ได้แก่ 
ตาราง ๒  แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
  

    จำนวน 
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ข้าราชการครู  (คน)  พนักงาน
ราชการ
(คน) 

ครูอัตราจ้าง
(คน) 

บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน 

(คน) 
มีตัว 

อยู่จริง 
มาช่วย
ราชการ 

ไปช่วย
ราชการ 

สูงกว่าปริญญาตรี  8 - - - - - 
ปริญญาตรี 28 - - ๑ 8 2 
ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - - - ๓ 
อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - - - 
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3)  จำนวนครูผู้สอน  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงในการสอน 
ตาราง ๓  แสดงจำนวนครูผู้สอน  จำแนกตามรายวิชาที่สอน  ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด)  

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

1. ข้อมูล
การสอน 

รายการ 

รายวิชาท่ีสอน 

1.
 ภ

าษ
าไ

ทย
 

2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วัด
ผล

กา
รศ

ึกษ
า 

รวม วิท
ยา

ศา
สต

ร์ท
ั่วไ

ป 

ฟิส
ิกส

 ์

ชีว
วิท

ยา
 

เค
มี 

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

รวม พร
ะพ

ุทธ
ศา

สน
า 

ศีล
ธร

รม
 

แล
ะจ

ริย
ธร

รม
 

หน
้าที่

พล
เม

ือง
 ว

ัฒน
ธร

รม
 

แล
ะก

าร
ดำ

เน
ินช

ีวิต
 

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร์
 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร์
 

ภูม
ิศา

สต
ร์ 

ศา
สน

าอิ
สล

าม
 

รวม 
 1. จำนวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห ์ 75 66 - 66 41 16 9 13 31 110 17 23 6 17 15 10 88 
 2. จำนวนครตูามเกณฑ ์ 4 3 0 3 2 1 1 1 2 6 1 1 - 1 1 1 5 
 3.1 ข้าราชการครู  ที่ม/ีสอน 6 4 - 4 6 1 - 1 1 9 1 1 - - - - 2 
 3.2 พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีม/ีสอน - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 2 
 3.3 ตำแหน่งว่างข้าราชการคร ู - - - - - - - - - - - - - - - - 0 
 4. จำนวนครูขาด / เกิน 2 1 0 1 3 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 -1 0 -1 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ตาราง ๓ (ต่อ) 
 

1. ข้อมูล
การสอน 

รายการ 

รายวิชาท่ีสอน 

5. ภาษาต่างประเทศ 6. ศิลปะ 
7. สุขศึกษา     
พลศึกษา 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ภา
ษา

ฝรั่
งเศ

ส 

ภา
ษา

ญี่
ปุ่น

 

ภา
ษา

จีน
 

ภา
ษา

มล
าย

 ู

ภา
ษา

เก
าห

ล ี

ภา
ษา

ตา
กา

ล๊อ
ก 

ภา
ษา

อื่น
 ๆ

 (ร
ะบ

ุ) 

รวม ทัศ
นศ

ิลป
์  

ดน
ตรี

ศึก
ษา

 

นา
ฎศ

ิลป
 ์

รวม สุข
ศึก

ษา
 

พล
ศึก

ษา
 

รวม 

 1. จำนวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห ์ 81 - -   9 8 - - - 98 14 14 12 40 28 18 46 
 2. จำนวนครตูามเกณฑ ์ 4 0 0 9 1 0 0 0 4 1 1 0 2 1 1 2 
 3.1 ข้าราชการครู  ที่ม/ีสอน 4 - - - - - - - 4 - 1 2 3 1 1 2 
 3.2 พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีม/ีสอน - - - - - - - - - - - - - - 1 0 
 3.3 ตำแหน่งว่างข้าราชการคร ู - - - - - - - - - - - - - - - 0 
 4. จำนวนครู ขาด / เกิน 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 2 1 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ตาราง ๓ (ต่อ) 
 

1. ข้อมูล
การสอน 

รายการ 

รายวิชาท่ีสอน 

8. การงานอาชีพ 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รว
มทั้

งส
ิ้น 

งา
นบ

้าน
 / 

คห
กร

รร
ม 

งา
นป

ระ
ดิษ

ฐ ์

งา
นช

่าง
 

งา
นเ

กษ
ตร

 

งา
นธ

ุรก
ิจ 

พณิ
ชย

กร
รม

 
บัญ

ช ี

งา
นอ

ุตส
าห

กร
รม

 

 รวม บร
รณ

ารั
กษ

์ 

แน
ะแ

นว
 

ยุว
กา

ชา
ด 

ลูก
เส

ือ 
 

แล
ะเน

ตร
นา

รี 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ไม
่ระ

บุส
าข

า 

รวม 

 1. จำนวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห ์ 31 16 9 11 - -  73 - 20 3 26 49 645 
 2. จำนวนครตูามเกณฑ ์ 2 1 0 1 0 0  4 0 1 1 1 2 32 
 3.1 ข้าราชการครู  ที่ม/ีสอน 3 1 1 2 - -  7 - - - - 0 37 
 3.2 พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีม/ีสอน - - - - - -  - - - - - 0 2 
 3.3 ตำแหน่งว่างข้าราชการคร ู - - - - - -  - - - - - 0 0 
 4. จำนวนครู ขาด / เกิน 1 0 1 1 0 0  3 0 -1 -1 -1 -2 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ตาราง ๓ (ต่อ) 
 

๒. วิชาอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๑.) 1. กลุ่มสาระ......................... วิชา...................................... จำนวนคาบ/สัปดาห์............คาบ    จำนวนครูที่มี/สอน............คน  จำนวนครขูาด/เกิน............คน 
๒. กลุ่มสาระ......................... วิชา...................................... จำนวนคาบ/สัปดาห์............คาบ    จำนวนครูที่มี/สอน............คน  จำนวนครขูาด/เกิน............คน 

๓. ครูสอนไม่ตรงเอก 1.  1. ช่ือ - สกุล  นายศิรวัชร์ แสงนวล ตำแหน่ง ครู วุฒิ  ค.บ.  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สอนวิชา  ชีววิทยา  จำนวนคาบสอน/สัปดาห์  15   คาบ 
โรงเรียนกำหนดในวิชาเอกชีววิทยา.             

2. ช่ือ - สกุล  นางจารุวัฒน์  แสงนวล ตำแหน่ง  ครู  วุฒิ  บธ.บ  วิชาเอก  การบัญชี  สอนวิชา  ภาษอังกฤษ  จำนวนคาบสอน/สัปดาห ์ 21   คาบ  
โรงเรียนกำหนดในวิชาเอกภาษาอังกฤษ             

3.   ช่ือ - สกุล  นางอาณัติ  สุขสสุร ตำแหน่ง ครู  วุฒิ  คบ.  วิชาเอก การบริหารการศึกษา  สอนวิชา คหกรรม  จำนวนคาบสอน/สัปดาห์  14  คาบ  
โรงเรียนกำหนดในวิชาเอกคหกรรม            
                

 

ตรวจสอบอัตรากำลังครู 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖4 

 
ตามเกณฑ์ ครูมีตัว + ว่างจัดสรร ขาด 
ห้อง ครู ข้าราชการ ว่าง พรก. ลูกจ้าง รวม เกิน 
19 39 37 0 1 2 40 7 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ตาราง ๔  แสดงจำนวนครูผู้สอน  จำแนกตามรายวิชาที่สอน  ตามมาตรฐานวิชาเอก  (ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด)   
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

1. ข้อมูล
การสอน 

รายการ 

รายวิชาท่ีสอน 

1.
 ภ

าษ
าไ

ทย
 

2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วัด
ผล

กา
รศ

ึกษ
า 

รวม วิท
ยา

ศา
สต

ร์ท
ั่วไ

ป 

ฟิส
ิกส

 ์

ชีว
วิท

ยา
 

เค
มี 

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

รวม พร
ะพ

ุทธ
ศา

สน
า 

ศีล
ธร

รม
 

แล
ะจ

ริย
ธร

รม
 

หน
้าที่

พล
เม

ือง
 ว

ัฒน
ธร

รม
 

แล
ะก

าร
ดำ

เน
ินช

ีวิต
 

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร์
 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร์
 

ภูม
ิศา

สต
ร์ 

ศา
สน

าอิ
สล

าม
 

รวม 

 1. จำนวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห ์ 51 51 - 51 33 6 3 6 17 65 17 17 6 17 11 10 68 
 2. จำนวนครตูามเกณฑ ์ 4 3 0 3 2 1 - 1 2 6 1 1 - 1 1 1 5 
 3.1 ข้าราชการครู  ที่ม/ีสอน 5 4 - 4 6 1 - 1 1 9 1 1 - - - - 2 
 3.2 พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีม/ีสอน - - - - - - - - - 0 - - - 1 - 1 2 
 3.3 ตำแหน่งว่างข้าราชการคร ู - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 
 4. จำนวนครูขาด / เกิน 1 1 0 1 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ตาราง ๔ (ต่อ) 
 

1. ข้อมูล
การสอน 

รายการ 

รายวิชาท่ีสอน 

5. ภาษาต่างประเทศ 6. ศิลปะ 
7. สุขศึกษา     
พลศึกษา 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ภา
ษา

ฝรั่
งเศ

ส 

ภา
ษา

ญี่
ปุ่น

 

ภา
ษา

จีน
 

ภา
ษา

มล
าย

 ู

ภา
ษา

เก
าห

ล ี

ภา
ษา

ตา
กา

ล๊อ
ก 

ภา
ษา

อื่น
 ๆ

 (ร
ะบ

ุ) 

รวม ทัศ
นศ

ิลป
์  

ดน
ตรี

ศึก
ษา

 

นา
ฎศ

ิลป
 ์

รวม สุข
ศึก

ษา
 

พล
ศึก

ษา
 

รวม 

 1. จำนวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห ์ 51 - - 9 8 - - - 51 14 10 7 37 18 17 31 
 2. จำนวนครตูามเกณฑ ์ 4 0 - 1 1 0 0 0 4 1 1 0 2 1 1 2 
 3.1 ข้าราชการครู  ที่ม/ีสอน 4 - - - - - - - 4 - 1 2 3 1 1 2 
 3.2 พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีม/ีสอน 0 - - - - - - - 0 - - - 0 - - - 
 3.3 ตำแหน่งว่างข้าราชการคร ู - - - - - - - - 0 - - - 0 - -   - 
 

4. จำนวนครู ขาด / เกิน 
0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
ตาราง ๔ (ต่อ) 
 

1. ข้อมูล
การสอน 

รายการ 

รายวิชาท่ีสอน 

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รว
มทั้

งส
ิ้น 

งา
นบ

้าน
 / 

คห
กร

รร
ม 

งา
นป

ระ
ดิษ

ฐ ์

งา
นช

่าง
 

งา
นเ

กษ
ตร

 

งา
นธ

ุรก
ิจ 

พณิ
ชย

กร
รม

 
บัญ

ช ี

งา
นอ

ุตส
าห

กร
รม

 

เท
คโ

นโ
ลย

ี / 
คอ

มพิ
วเ

ตอ
ร์ 

รวม บร
รณ

ารั
กษ

์ 

แน
ะแ

นว
 

ยุว
กา

ชา
ด 

ลูก
เส

ือ 
 

แล
ะเน

ตร
นา

รี 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

ไม
่ระ

บุส
าข

า 

รวม 

 1. จำนวนช่ัวโมงสอน/สัปดาห ์ 13 9 6 3 6 - - 31 - 20 3 26 49 428 
 2. จำนวนครตูามเกณฑ ์ 2 1 0 1 0 0 - 4 0 1 0 1 2 32 
 3.1 ข้าราชการครู  ที่ม/ีสอน 3 1 1 2 - - - 7 - - - - 0 36 
 3.2 พรก., อัตราจ้าง (ครู) ท่ีม/ีสอน - - - - - - - 0 - - - - 0 2 
 3.3 ตำแหน่งว่างข้าราชการคร ู - - - - - - - 0 - - - - 0 0 
 4. จำนวนครู ขาด / เกิน 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 2 6 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
ตาราง ๔ (ต่อ) 
๒. วิชาอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๑.) 1. กลุ่มสาระ......................... วิชา...................................... จำนวนคาบ/สัปดาห์............คาบ    จำนวนครูที่มี/สอน............คน  จำนวนครขูาด/เกิน............คน 

๒. กลุ่มสาระ......................... วิชา...................................... จำนวนคาบ/สัปดาห์............คาบ    จำนวนครูที่มี/สอน............คน  จำนวนครขูาด/เกิน............คน 
๓. ครูสอนไม่ตรงเอก 
 
 
 
 
 

1. ช่ือ – สกุล  นายศิรวัชร์  แสงนวล  ตำแหน่ง  ครู  วุฒิ  คบ.  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สอนวิชา  ชีววิทยา  จำนวนคาบสอน/สัปดาห์  10 คาบ  
โรงเรียนกำหนดในวิชาเอก  ชีววิทยา 

๒. ช่ือ – สกุล  นางจารุวัฒน์  แสงนวล  ตำแหน่ง  ครู  วุฒิ  บธ.บ.  วิชาเอก  การบัญชี  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  จำนวนคาบสอน/สัปดาห์  17 คาบ  
โรงเรียนกำหนดในวิชาเอก  ภาษาอังกฤษ 

3. ช่ือ – สกุล  นางอาณัติ  สุขสุสร  ตำแหน่ง  ครู  วุฒิ  คบ.  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา  สอนวชิา  คหกรรม  จำนวนคาบสอน/สปัดาห์  10  คาบ  
โรงเรียนกำหนดในวิชาเอก  คหกรรม 

4. ผู้บริหารสถานศ๊กษา 
 

  1. ชื่อ - สกุล  นางฐวิิชญา มีชูวรพงศ์  ตำแหน่ง ผอ. ร.ร.  วุฒิ  กศ.บ วชิาเอก เคมี สอนวิชา แนะแนว จำนวนคาบสอน/สัปดาห์  5  คาบ 
  2. ชื่อ - สกุล นางเบญจมา ภูริวัฒน์  ตำแหน่ง รอง ผอ. ร.ร. วุฒ ิ ค.บ. วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สอนวิชา  แนะแนว จำนวนคาบ
สอน/สัปดาห์  5คาบ, สอนวิชา ชุมนุม  จำนวนคาบสอน/สัปดาห์  5  คาบ 
 

 

ตรวจสอบอัตรากำลังครู 
    ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

 
ตามเกณฑ์ ครูมีตัว + ว่างจัดสรร ขาด 
ห้อง ครู ข้าราชการ ว่าง พรก. ลูกจ้าง รวม เกิน 
19 38 36 0 1 2 39 6 

 
 
 
 



๑๕ 

 

๑.4  ข้อมูลนักเรียน  ( ข้อมูล ณ วันที่ประเมิน  11 ก.พ. 2565 ) 
 
ตาราง ๕  แสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียนชั้น ม.1 - 6  จำแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา 
๒๕๖4 
  

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
รวม 
ม.ต้น 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม 

ม.ปลาย 
รวม ม.ต้น-
ม.ปลาย 

จำนวนห้องเรียน 5 5 5 15 3 3 3 9 24 

เพศ 
ชาย 50 53 58 161 37 24 30 91 252 
หญิง 53 66 76 195 63 56 60 179 374 

รวมจำนวน น.ร. 103 119 134 356 100 80 90 270 626 
เฉลี่ยต่อห้อง 21 24 27 24 33 27 30 30 26 

 
ตาราง ๖  แสดงจำนวนนักเรียนที่มลีักษณะพิเศษ  จำแนกตามคุณลักษณะและเพศ  ปีการศึกษา 2564 
  

 

 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียนจำแนกตามคณุลักษณะและเพศ 

รวม  
เรียนร่วม ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ 4 1 11 12 20 6 35 19 
ม.๒ 2 0 20 21 26 24 48 45 
ม.๓ 14 10 15 29 11 14 40 53 
ม.๔ 3 0 12 3 10 10 25 13 
ม.๕ 2 3 1 4 5 3 8 10 
ม.๖ 1 0 2 16 8 17 11 33 

รวมจำนวนนักเรียน 26 14 61 85 80 74 167 173 
 
๑.5  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา  

 
หลักสูตรที่เปิดสอน 

โรงเร ียนจะนะชน ูปถ ัมภ ์ ได ้จ ัดทำหล ักส ูตรสถานศ ึกษาสำหร ับผ ู ้ เร ียนอย ่างหลากหลาย                          
จัดกระบวนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมความเป็นเลิศ  โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน  โดยยึดตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่วางไว้  ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องและกำกับติดตามบริหารงานหลักสูตรเน้นหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   โดยยึดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  หลักสูตรระดับท้องถิ่น
และหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และ
จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของผู ้เกี ่ยวข้องอย่างครบถ้วนและหลักสูตรมีความ



๑๖ 

 

หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน เช่น  หลักสูตร Chinese - English Program  หลักสูตร Malay - 
English Program  หลักสูตร English Language Program  หลักสูตร Science Mathematics Technology Program  นอกจากนี้
โรงเรียนได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อทบทวน  ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา  มีการจัดสาระการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานสากลตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  ได้แก่ รายวิชา IS1 : การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์
ความร ู ้  (Research and Knowledge Formation)รายว ิชา IS2 :  การส ื ่อสารและการนำเสนอ (Communication and 

Presentation) รายวิชา IS3 : การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)  จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดย
นำจุดเน้น  และเป้าหมายของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ ่นมาบูรณาการกับหลักสูตรของโรงเรียนอย่าง
หลากหลาย  ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตร  จัดทำหน่วยการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  และการวัดประเมินผล
ได้ครบทุกรายวิชา  มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 หลักสูตรดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะและเจตคติที่ดี  มีคุณภาพในเชิงวิชาการและทักษะ
ความสามารถ  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา       
ชนะการประกวดแข่งขันในระดับประเทศ  ระดับภาค  ระดับเขตพื้นที่  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและประสบ
ความสำเร ็จในช ีว ิตและการทำงาน   ทำให ้น ักเร ียนสนใจสม ัครเข ้าเร ียนมากกว ่าโรงเร ียนอ ื ่น ๆ                           
ในอำเภอจะนะ  และเป็นโรงเรียนยอดนิยมของอำเภอจะนะ 
 กลไกท่ีโรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร คือ 
การประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนอย่างเต็มศักยภาพเริ่มด้วยการพัฒนาครูให้มี
ทักษะความสามารถในการจัดการสอนอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาระบบนิเทศภายในพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ติดตามดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลร่วมกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  โดยมีหน่วยงานตำรวจ 
ทหาร  สาธารณสุข  และอื่น ๆ  ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่าง
หลากหลาย จัดหาเวทีให้นักเรียนได้ประกวดแข่งขันแสดงความสามารถ  สอนซ่อมเสริมอย่างเต็มที่  มีผลให้
นักเรียนเรียนจบอย่างมีคุณภาพ  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียน 
 
จำนวนสัปดาห์/ภาคเรียน ที่จัดการเรียนการสอน 

20  สัปดาห์/ภาคเรียน 
 
ตาราง 7  แสดงร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา  และจำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง             
ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   
      มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 98.51   
      มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 96.67  
จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

  

      ระดับมัธยมศึกษา 200  
 
 



๑๗ 

 

๑.6  ข้อมูลจำนวนห้องปฏิบัติการ/อ่ืน ๆ  
 
ตาราง 8  แสดงจำนวนห้องปฏิบัติการ  และอ่ืน ๆ  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

ประเภท จำนวน (ห้อง) หมายเหตุ 
ห้องปฏิบัติการ 13  
ห้องพยาบาล  1  
ห้องสมุด  1  
ห้องสืบค้น  1  
เรือนเพาะชำ   1  
แปลงขยายพันธุ์พืช   1  
แปลงผักไฮโดรโพนิกส์   1  
โรงเพาะเห็ด   1  
แปลงสาธิตเกษตร   1  
โรงอาหาร  1  

 
 ๑.7  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 
ตาราง 9  แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปกีารศึกษา ๒๕๖4 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

(จำนวนครั้ง/คน/ปี) 
1. ห้องสืบค้น  3 
2. ห้องสมุด 11 
3. แปลงขยายพันธุ์พืช  6 
4. เรือนเพาะชำ 10 
5. สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน    8 
6. แปลงผักไฮโดรโพนิกส์ 10 
7. โรงอาหารและร้านค้าสหกรณ์  2 
8. แหล่งเรียนรู้เกษตร  3 
9. โรงเพาะเห็ด 10 
10. ห้องปฏิบัติการคหกรรม  3 
11. พื้นที่บริเวรรอบโรงเรียน  4 
12.บทเรียนเครือข่ายโดย Schoology Application 50 
13. หอประชุมบัวหลวง  4 

 
 



๑๘ 

 

ตาราง 10  แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

(จำนวนครั้ง/คน/ปี) 
ศูนย์ HCEC โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาและโรงแรมเดอะเบด
เวเคชั่น ราชมังคลา 

1 

 
ตาราง 11  แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

(จำนวนครั้ง/คน/ปี) 
1.  สถานที่จำหน่ายเชื้อเห็ด  วัสดุอุปกรณ์และโรงเรือนเพาะเห็ด  ต.ทุ่งลุง     
    อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

1 

2.  วัดน้ำขาวใน  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 1 
 
๑.8  ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 
ตาราง 12  แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาย้อนหลัง       

๓ ปีการศึกษา   
             

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

(80) 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
การคิดคำนวณ 

4 
(82) 

4 
(86) 

3 
(70) 

           ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

4 
(86) 

4 
(88) 

3 
(70) 

           ๓)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 
(87) 

4 
(88) 

3 
(70) 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

3 
(77) 

3 
(78) 

3 
(70) 

           ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2 
(51) 

2 
(52) 

2 
(57) 

           ๖)  ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 5 
(91) 

5 
(92) 

5 
(91) 

 



๑๙ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
           ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 5 

(91) 
5  

(92) 
5 

(93) 
           ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 

(92) 
5 

(93) 
5 

(93) 
           ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 

(94) 
5 

(95) 
5 

(92) 
           ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 5 

(91) 
5 

(92) 
5 

(90) 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

5 
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 5 5 5 
     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 5 5 
     ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
           ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 5 5 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 4 4 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
           การเรียนรู ้

5 5 5 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
           จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

5 5 5 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
(85) 

     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
           สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4  
(88) 

5  
(91) 

4 
(85) 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
           การเรียนรู ้

5 
(91) 

5  
(92) 

4 
(85) 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 
(96) 

5  
(97) 

4 
(84) 

     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล 
           มาพัฒนาผู้เรียน 

4 
(86) 

4  
(87) 

4 
(83) 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
           และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5 
(91) 

5  
(92) 

4 
(87) 

 
 
 



๒๐ 

 

๑.9  ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด*  
 

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด คือ  มีวินัย 
 

๑.10  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และข้อเสนอแนะ 
 

ตารางที่ ๑๓  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ผลการประเมิน SAR  ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   ✓ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

  ✓ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                 ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

  ✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ตารางที่ ๑4  แสดงข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
ผลการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
1 สถานศึกษาควรเขียนใน SAR ให้มีความ

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ในประเด็นการนำผล
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนไปพัฒนาผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น โดยสถานศึกษาควร
ระบุให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนที่ได้จากการพัฒนาการเรียนรู้ วิธีการ
ดำเนินงาน การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของนักเรียน 
ห้องเรียนพิเศษ SMT โครงการส่งเสริมการ
อ่าน โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เป็น
ต้น มีการดำเนินอย่างไร เป็นระบบครบวงจร
การบริหารคุณภาพ (PDCA) หรือไม่อย่างไร 
ควรมีการระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลให้
ความสามารถในการคิดคำนวณของผู้เรียนต่ำ
กว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะเหตุใด และมี
ขั้นตอนการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้
พัฒนาผู้เรียนอย่างไร เพ่ือให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 

นำข้อเสนอแนะแจ้งให้ครู
รับทราบในที่ประชุม  
และให้ผู้รับผิดชอบการ
จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษามาตรฐานที่ 1  
นำข้อเสนอแนะไป
วางแผนในการจัดทำ
รายงานผลการประเมิน
ตนเองในปีการศึกษา
ต่อไป 

รายงานผลการ
ประเมินตนเองมี
ความชัดเจนมาก
ขึ้น 

2 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR ครั้ง
ต่อไปให้มีความชัดเจน โดยควรระบุ
รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  วิธีการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นตอน วิธีการ
นิเทศ กำกับ ติดตามที่ต่อเนื่อง 
กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากร การสร้าง
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
และควรมีการระบุความถี่ในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การประชุมผู้ปกครอง ไว้ในรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ด้วย 
เช่น สถานศึกษาได้มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อย
กว่า ๒ ครั้งต่อภาคเรียน และจัดให้มี  

นำข้อเสนอแนะแจ้งให้ครู
รับทราบในที่ประชุม  
และให้ผู้รับผิดชอบการ
จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษามาตรฐานที่ 2  
นำข้อเสนอแนะไป
วางแผนในการจัดทำ
รายงานผลการประเมิน
ตนเองในปีการศึกษา
ต่อไป 

รายงานผลการ
ประเมินตนเองมี
ความชัดเจนมาก
ขึ้น 



๒๒ 

 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
ผลการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
การประชุมผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อ
ปีการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้จะช่วยให้เห็นถึง
ภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
การติดตามประเมินผลของผู้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
นอกจากน ี ้สถานศ ึกษาควรระบ ุว ิธ ีการ
นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบทั้งการแจ้งในที่ 
ประชุม การลงเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ที่
สถานศึกษาได้ดำเนินการไว้ 

3 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning การนำผลประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนในทุกด้านมาพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการนำผลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างไร เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น รวมทั้งมีข้ันตอนการ
ดำเนินงาน เป้าหมาย การตรวจสอบและ
ประเมินผลอย่างไร ระบุการใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และการนำผลการ
ประเมินไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้
ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ที่เป็นระบบ
ครบวงจรคุณภาพ PDCA 

นำข้อเสนอแนะแจ้งให้ครู
รับทราบในที่ประชุม  
และให้ผู้รับผิดชอบการ
จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษามาตรฐานที่ 3  
นำข้อเสนอแนะไป
วางแผนในการจัดทำ
รายงานผลการประเมิน
ตนเองในปีการศึกษา
ต่อไป 

รายงานผลการ
ประเมินตนเองมี
ความชัดเจนมาก
ขึ้น 

เพ่ิมเติม สถานศึกษาได้จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนด 
หากได้มีการเพ่ิมเติมระบุข้อมูลพื้นฐานให้
ครบถ้วน เช่น โครงสร้างการบริหาร ข้อมูล
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลอาคาร
สถานที่ จำนวนห้องปฏิบัติการ ห้องประกอบ 
จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
จริงในปีการศึกษาที่ประเมิน ข้อมูลสรุปผล
การมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องย้อนหลังอย่าง
น้อย ๓ ปีการศึกษาในทุกมาตรฐาน ข้อมูล

นำข้อเสนอแนะแจ้งให้ครู
รับทราบในที่ประชุม  
และให้ผู้รับผิดชอบการ
จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษามาตรฐาน  
นำข้อเสนอแนะไป
วางแผนในการจัดทำ
รายงานผลการประเมิน

สถานศึกษาได้
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรูปแบบ
ที่ต้นสังกัดกำหนด  
และมีการเพิ่มเติม
ข้อมูลพ้ืนฐานทำให้  
รายงานผลการ
ประเมินตนเองมี



๒๓ 

 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
ผลการนำ

ข้อเสนอแนะไปใช้ 
การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practices) หรือ
นวัตกรรม (Innovation) ที่ได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
รวมถึงการระบุความชัดเจนในการเผยแพร่ 
ผลการดำเนินงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา ต้นสังกัด 
ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งใน
รูปแบบการประชุม การสื่อสารผ่านออนไลน์ 
หรือเอกสาร ก็จะช่วยให้สามารถนำผลการ
ประเมินจาก SAR ไปวางแผนเพ่ือพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไปได้ดียิ่งขึ้น 

ตนเองในปีการศึกษา
ต่อไป 

ความสมบูรณ์มาก
ขึ้น 

 
๑.11  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4 

 
ตาราง 15  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 

  ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 



๒๔ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( จำนวน ๓ มาตรฐาน ) 
 

๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

๒.  กระบวนการ/วิธีการพัฒนา  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     ๒.๑  กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

ในด้านคุณภาพของผู้เรียนมีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ  สถานศึกษามุ่งเน้น   
การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่   พัฒนาการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  สู่ความเป็นเลิศ  
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยระบบโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World Class Standard School)  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย
จัดกระบวนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมความเป็นเลิศ  โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน  โดยยึดตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่วางไว้ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องและกำกับติดตามบริหารงานหลักสูตรเน้นหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  โดยยึดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) หลักสูตรระดับท้องถิ่น
และหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และ
จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของผู ้เกี ่ยวข้องอย่างครบถ้วนและหลักสูตรมีความ
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  เช่น  หลักสูตร Chinese - English Program  หลักสูตร 
Malay - English Program  หล ักส ูตร English Language Program  หล ักส ูตร Science Mathematics 
Technology Program  นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ตรวจสอบหลักสูตร
สถานศึกษา  มีการจัดสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  ได้แก่ รายวิชา IS1 : 
การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)  รายวิชา IS2 : การ
สื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) รายวิชา IS3 : การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (Social Service Activity)  จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยนำจุดเน้นและเป้าหมายของกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นมาบูรณาการกับหลักสูตรของโรงเรียนอย่างหลากหลาย  ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำหน่วยการ
เรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลได้ครบทุกรายวิชา  มีการนิเทศ  กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  และผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายที่ดี  มีสุขภาวะ      
ทางจิตสังคมและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมิน   
ในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผน  
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดำเนินงาน  และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  โดยวิเคราะห์  
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ใช้
สื่อการเรียนรู้  ใช้การวิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหา  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ



๒๕ 

 

แก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั ้นตอน  มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้        
ทางวิชาชีพ (PLC)  การจัดกิจกรรมครูผู้ร่วมนิเทศ (ครู cs)  นอกจากนี้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  
จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการวางระบบ  และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  ทำให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 
     ๒.๒  ผลการดำเนินงาน   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่โรงเรียนกำหนดสูงที่สุด คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
กลุ ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย       
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ตามลำดับ  ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ ่มสาระ        
การเรียนรู้ที่มีคะแนนสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามลำดับ  
ระดับคะแนนเฉลี ่ยของโรงเรียน คือ ร้อยละ 36.62 และผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  รองลงมา คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามลำดับ  ระดับคะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน คือ ร้อยละ 29.54 

นอกจากนี้นักเรียนยังมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย  มีสุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  มีการช่วยเหลือผู้ร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร  มีการให้เกียรติผู้อาวุโส
และเอื้อเฟื้อกันในทางวิชาการ  มีความผูกพันในองค์กร  ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษารูปแบบ TONPAB MODEL ที่มุ ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและการสื่อสารสองทาง  โดยใช้
เทคนิคหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มเครือข่าย  เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  แผนกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน  มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  
สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการ
ดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผล 

มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที ่มีประสิทธิภาพและนำมาใช้พัฒนาผู ้เรียนให้เป็นบุคคลแห่ง        
การเรียนรู้  มีการดำเนินกิจกรรมครูผู ้ร ่วมนิเทศ (Co-Supervisor)  สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน



๒๖ 

 

ชีวิตประจำวันได้  และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากขึ้น  ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  นำสารสนเทศมา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน  และออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และความแตกต่างของผู้เรียนอย่างมีประสิทธภิาพ  
ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ  หลักสูตร  และโครงสร้างรายวิชา  
โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  มีการกำหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  มีเกณฑ์การให้
คะแนนที่ชัดเจน  ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนและเหมาะสมกับ
แผนการจัดการเรียนรู้  ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  ส่งผลให้นักเรียนสามารถ   
นำผลไปพัฒนาตนเองได้  ครูสามารถผลิตสื ่อที ่ใช้ในการเรียนการสอนเชิงบวกให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมีความพร้อมที่จะให้นักเรียนหรือครูได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ  ให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
     ๒.๓  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

ตามท่ีได้ระบุรายละเอียดไว้ในแต่ละมาตรฐาน 
 
๓.  แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
     ๓.๑  สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.  ผู ้เร ียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส ื ่อสาร  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ทั้งยังมีสิ ่งอำนวยความสะดวกเหมาะกับการ
สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง ได้แก่ ห้องสมุด 
และห้องสืบค้น 

2.  ผู ้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนา
ธรรมได้อย่างมีความสุข 

๓.  ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง  มีสมรรถภาพทาง
กายท่ีด ี

๔.  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบ  เคารพกฎกติกา  มารยาทของสังคม  
ได้แก่  การเดินแถวเข้าโรงเรียนตอนเช้าและ
เดินแถวกลับบ้านในตอนเย็น                  

 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.  ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเร ียนในรายว ิชาคณิตศาสตร์      
ภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตร์ 

    2.  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะ
การคิดคำนวณ  และทักษะทางภาษา 

3.  ควรส่งเสริมผู้เรียนด้านการไม่เพิกเฉยต่อ
การกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
     การเข้าแถวซื้ออาหาร  สอดคล้องกับอัตลักษณ์

โรงเรียน  คือ มีวินัย 
๕.  ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ

ถือ  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
๖.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ทำให้โรงเรียนสะอาดร่มรื่นและ
สวยงาม  สอดคล้องกับเอกลักษณ์โรงเรียน  
คือ ภูมิทัศน์งาม 

    7.  ผู้เรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 
คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้า/
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ  
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าในโรงเรียน
และเช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุก
ครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ 

 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑.  โรงเร ียนม ีว ัฒนธรรมองค ์กรท ี ่ด ี   ม ีการ

ช่วยเหลือผู้ร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร  มีการให้
เกียรติผู้อาวุโสและเอื้อเฟื้อกันในทางวิชาการ  
มีความผูกพันในองค์กร  ครูและบุคลากรมี
ขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

๒.  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา  โดยใช้โดยใช้รูปแบบ 
TONPAB MODEL ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายและบุคลากรมีการสื ่อสารสอง
ทาง  โดยใช้การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การ
ประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มเครือข่าย  
เพ ื ่อให ้ท ุกฝ ่ายม ีส ่วนร ่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผ ู ้เร ียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    พัฒนาครูและบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนา

วิชาชีพให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ครูผ ู ้สอนสามารถจัดการเร ียนรู ้ได ้อย ่างมี
คุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับติดตาม  
ประเมินผล 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นสำคัญ 

๑. ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรง
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

๒. ครูมีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน
และนอกห้องเรียน  มีสื่อนวัตกรรมที่เพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ  
ม ีการปร ับปร ุ งพ ัฒนาหร ือซ ่อมแซมสื่ อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพที่
เอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน   

๓. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  ครู  
รักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที ่จะเรียนรู้  
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔. นักเร ียนม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๕. ครูมีผลงานวิจัยในชั ้นเรียนที ่สามารถนำไป
พัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างด ี

๖. มีหลักสูตรจากการตอบสนองความต้องการ  
ตามความถนัด  และตามศักยภาพของผู้เรียน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๗. มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น  ดำเนินงานโดยจัดการ
เรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น 

 
 
 
 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นสำคัญ 

๑.  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

๒.  ควรมีการสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มปานกลางและ
กลุ่มอ่อน   

๓.  สนับสนุนให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหาทางด้านการ
เรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง  

 



๒๙ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
แผนการจัดการเร ียนรู ้บ ูรณาการตามหลัก
ปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน 

๘. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน  โดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เรียนเพื่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

๙. ครูและผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี ่ยน
ความรู้และประสบการณ์  มีระบบการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเร ียนรู้   
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เพ่ือ
สร้างผลลัพธ์ที ่ต ้องการ  โดยโรงเรียนเป็น
ผู้สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกัน  เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน  สร้างองค์ความรู้เป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียน 

๑๐. มีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการแลกเปลี่ยนรู้ของการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมถึงมีการรวบรวมนวัตกรรมที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มี
การนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึง
จัดเวทีเพื่อให้เกิดการนำเสนอและการเผยแพร่
ผลการดำเน ินงานโครงการข ับ เคล ื ่ อน
กระบวนการ PLC ภายในโรงเรียนและต่าง
โรงเรียน 

๑๑. ครูมีการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ
เรียนอย่างเป็นระบบ  เช่น รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล คัดกรองนักเรียน การป้องกันและ
การแก้ปัญหา พัฒนาและส่งเสริมนักเรียน และ
การส่งต่อนักเรียน 

 



๓๐ 

 

     ๓.๒  วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๑  
๑.  เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง   
๒.  ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล  เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาผู้เรียนมากข้ึน     
๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมทางด้านวิชาการมากขึ้น เช่น การสอบชิงทุน การประกวดแข่งขัน

ทักษะ ความสามารถด้านต่าง ๆ 
๔.  ครมูีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านผลการเรียน 
5.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณและทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียน    
6.  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
7.  ส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๒  
๑.  ศึกษา  รวบรวมข้อมูลของครูและบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาวิชาชีพ  
๒.  ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาวิชาชีพในระดับต่าง ๆ   
๓.  ประชุมวางแผนการพัฒนาวิชาชีพ 
๔.  ดำเนินการจัดทำวิทยฐานะ 
 ๔.๑  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางด้านวิชาการ 
 ๔.๒  ดำเนินการเก็บข้อมูลสร้างนวัตกรรม 
 ๔.๓  นำไปใช้กับผู้เรียน  พร้อมเก็บข้อมูล 
 ๔.๔  แต่งตั้งมอบหมายวิทยากรพ่ีเลี้ยงติดตาม  ให้คำแนะนำ  เสนอแนะและให้คำปรึกษา 
๕.  นิเทศ  ติดตาม  ให้คำแนะนำ  เสนอแนะให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
๖.  แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาผลงานเพ่ือให้มีความถูกต้อง 
๗.  จัดทำรายงานเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะ 
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๓  
๑.  มีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรยีน

ได้เรียนรู้ให้มากข้ึน 
2.  มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน 

 3.  มีโครงการการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

๔.  ประเด็นทีส่ถานศึกษาต้องการให้ สมศ. มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบเป็นพิเศษ 
 สถานศึกษาปลอดภัย   
 
 
 



๓๑ 

 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผู้เรียน  
 

๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

๒.  กระบวนการ/วิธีการพัฒนา  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     ๒.๑  กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

มีการประชุมวางแผนร่วมกันระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชา
ครูผู้สอนมีการกำหนดระดับคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาตามลักษณะและธรรมชาติของรายวิชา 

มีการระบุวิธีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนมี
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  ในการจัดการเรียนการสอนมีการออกแบบกำหนดการสอน  จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู ้  มีการนิเทศการสอนโดยการดำเนินกิจกรรมครูผู ้ร ่วมนิเทศ (Co-Supervisor)  และมีการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  มุ่งให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  และมีจิตสาธารณะ  มีระบบ
การแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  ในภาพรวม
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ครูผู้สอนกำหนด 

มีการนำผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  โดย
ครูประจำวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีการติวผู้เรียนในชั้นเรียนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O- NET)  และเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ตลอดจน
นำผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีดียิ่งขึ้น 

มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง  เช่น  มีการประชุมผู้ปกครองผู้เรียน
เป็นรายภาคเรียนเพื่อแจ้งผลการเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ  การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน เพจฝ่ายวิชาการโรงเรียน เพจสภานักเรียน  และป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนเพ่ือ    
ชื่นชมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นคนดีและคนเก่ง 
 
     ๒.๒  ผลการดำเนินงาน   

๒.๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติ  จำแนกตามรายวิชา  ระดับชั้น ม.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี

คะแนนสูงสุด  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 60.39  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 32.97  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนต่ำสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 24.59  ระดับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คือ ร้อยละ 36.62 

ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติ  จำแนกตามรายวิชา  ระดับชั้น ม.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 42.87  รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ 35.17  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนต่ำสุด คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 18.06  ระดับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คือ ร้อยละ 29.54 

 



๓๒ 

 

 
ตาราง ๑6  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  จำแนกตาม

ระดับชั้นและระดับคุณภาพ  
 

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนร้อยละของนักเรียนในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จำแนกตามระดบัคุณภาพ 
ร้อยละ
ของ

นักเรียน  
ที่เท่ากับ

หรือ 
สูงกว่า 

ค่า
เป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

บรรล ุ
ไม่ 

บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
จำนว

น 
ร้อยละ 

ม.๑ 

3 (70) 

26 25.24 29 28.16 24 23.30 14 13.59 10 13.20 76.70   

ม.๒ 21 17.65 18 15.13 20 16.81 39 32.77 21 27.54 49.58   

ม.๓ 50 37.31 21 15.67 35 26.12 26 19.40 2 14.48 79.10   

ม.๔ 33 33.00 24 24.00 33 33.00 7 7.00 3 7.00 90.00   

ม.๕ 49 61.25 15 18.75 9 11.25 6 7.50 1 9.38 91.25   

ม.๖ 30 33.33 18 20.00 18 20.00 22 24.44 2 27.16 73.33   

รวมร้อยละเฉลีย่ 34.63 20.28 21.75 17.45 16.46 76.66   
 

จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง เท่ากับหรือสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 76.66  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง  เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายสูงที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 91.25  ระดับชั้นที่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายต่ำที่สุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 49.58 
 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม  การอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน  
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานทุกระดับชั้นจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นการอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์  สำรวจระดับความสามารถด้านการอ่าน  และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน  ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน  และการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  ทดสอบ
การอ่าน  และการคิดวิเคราะห์  ซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์  

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานผลคะแนนจากทดสอบการอ่าน  และการคิดวิเคราะห์ 

 
 
 



๓๓ 

 

 
ตาราง ๑7  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื ่อสารภาษาไทย  จำแนกตาม

ระดับชั้นและระดับคุณภาพ 
 

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาไทย จำแนกตามระดับคณุภาพ 
ร้อยละ
ของ

นักเรียน  
ที่เท่ากับ

หรือ 
สูงกว่า 

ค่า
เป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

บรรล ุ
ไม่ 

บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

3 (70) 

38 36.89 29 28.16 16 15.53 19 18.45 1 0.97 80.58   

ม.๒ 26 21.85 29 24.37 40 33.61 20 16.81 4 3.36 79.83   

ม.๓ 51 38.06 48 3582 30 22.39 3 2.24 2 1.49 96.27   

ม.๔ 37 37.00 31 31.00 22 22.00 5 5.00 5 5.00 90.00   

ม.๕ 55 68.75 11 13.75 9 11.25 4 5.00 1 1.25 93.75   

ม.๖ 44 48.89 26 28.89 15 16.67 5 5.56 0 0.00 94.44   

รวมร้อยละเฉลีย่ 41.91 27.00 20.36 8.84 2.01 89.15   
 

จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  เท่ากับหรือสูงกว่าค่า
เป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 89.15  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มี
ค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยที่เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับสูงที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 96.27  ระดับชั้นที่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย เท่ากับ
หรือสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับต่ำท่ีสุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 79.83 

 
-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานทุกระดับชั้น  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นการอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์  สำรวจระดับนักเรียนด้านการอ่าน  การเขียน  และการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน  ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้นทดสอบการอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์ ซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานผลคะแนนจากทดสอบการอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห ์
 
 

 
 



๓๔ 

 

ตาราง 18  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  จำแนกตาม
ระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

 

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ของ

นักเรียน 
ที่เท่ากับ

หรือ     
สูงกว่า 

ค่า 
เป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

บรรล ุ
ไม่ 

บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

3 (70) 

5 4.85 17 16.50 51 49.51 19 18.45 11 10.68 70.87   

ม.๒ 10 8.40 11 9.24 62 52.10 26 21.85 10 8.40 69.75   

ม.๓ 9 6.72 21 15.67 65 48.51 32 23.88 7 5.22 70.90   

ม.๔ 6 6.00 10 10.00 54 54.00 25 25.00 5 5.00 70.00   

ม.๕ 16 20.00 14 17.50 40 50.00 10 12.50 0 0.00 87.50   

ม.๖ 5 5.56 20 22.22 52 57.78 13 14.44 0 0.00 85.56   

รวมร้อยละเฉลีย่ 8.59 15.19 51.98 19.35 4.88 75.76    

 

 

จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเท่ากับหรือสูงกว่าค่า
เป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 75.76  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มี
ค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับสูง
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.50  ระดับชั้นที่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายระดับต่ำที่สุด คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 69.75 

 
-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม Foreign Language Talent 
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันดำเนินกิจกรรม Foreign Language Talent 

โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และภาษามลายู ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบ Pre-test Post-test  โดยนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานผลกิจกรรม Foreign Language Talent  
 
 

 
 
 
 



๓๕ 

 

ตาราง ๑9  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดคำนวณ  จำแนกตามระดับชั้นและ
ระดับคุณภาพ     

 

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนในการคิดคำนวณ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ของ

นักเรียน 
ที่เท่ากับ

หรือ     
สูงกว่า 

ค่า 
เป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

บรรล ุ
ไม่ 

บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

3 (70) 

11 10.68 20 19.42 42 40.78 11 10.68 19 18.45 70.87   

ม.๒ 8 6.72 33 27.73 44 36.97 34 28.57 0 0.00 71.43   

ม.๓ 12 8.96 18 13.43 51 38.06 29 21.64 24 17.91 60.45   

ม.๔ 10 10.00 18 18.00 38 38.00 15 15.00 19 19.00 66.00   

ม.๕ 7 8.75 16 20.00 37 46.25 20 25.00 0 0.00 75.00   

ม.๖ 10 11.11 35 38.89 20 22.22 14 15.56 11 12.22 72.22   

รวมร้อยละเฉลีย่ 9.37 22.91 37.05 19.41 11.26 69.33   
 

จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนที ่มีความสามารถในการคิดคำนวณเท่ากับหรือสูงกว่าค่า
เป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 69.33  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มี
ค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดคำนวณเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายสูงที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
75.00  ระดับชั้นที่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดคำนวณเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ต่ำที่สุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คิดเป็นร้อยละ 60.45 

 
-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์  และกิจกรรม

คลินิกคณิตศาสตร์ 
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันดำเนินกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง

คณิตศาสตร์  และกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 
โดยให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ  ผลการประเมิน  พบว่า  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจกิจกรรม
ในภาพรวมระดับมากขึ้นไป  

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 

 
 
 



๓๖ 

 

ตาราง 20  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

   

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ ฯ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละ
ของ

นักเรียน  
ที่เท่ากับ

หรือ     
สูงกว่า  

ค่า
เป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

บรรล ุ
ไม่ 

บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

3 (70) 

23 22.33 22 21.36 58 56.31 0 0.00 0 0.00 100.00   

ม.๒ 46 38.66 52 43.70 21 17.65 0 0.00 0 0.00 100.00   

ม.๓ 39 29.10 27 20.15 68 50.75 0 0.00 0 0.00 100.00   

ม.๔ 16 16.00 37 37.00 34 34.00 13 13.00 0 0.00 87.00   

ม.๕ 31 38.75 37 46.25 12 15.00 0 0.00 0 0.00 100.00   

ม.๖ 19 21.11 35 38.89 36 40.00 0 0.00 0 0.00 100.00   

รวมร้อยละเฉลีย่ 27.66 34.56 35.62 2.17 0.00 97.83   
 

จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 97.83  บรรลุ
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฯ 
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายสูงที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ระดับชั้นที่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฯ  เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายต่ำที่สุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คิด
เป็นร้อยละ 87.00 
  

-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (การประกวดแต่งคำ

ประพันธ์)  
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (การ

ประกวดแต่งคำประพันธ์)  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์  มีการประกวด
แข่งขัน  โดยแบ่งนักเรียนเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานผลกิจกรรม  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (การประกวดแต่งคำประพันธ์) 

 
 



๓๗ 

 

ตาราง ๒1  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  จำแนกตามระดับชั้น
และระดับคุณภาพ   

 

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม จำแนกตามระดับคณุภาพ 
ร้อยละ
ของ

นักเรียน  
ที่เท่ากับ

หรือ      
สูงกว่า  

ค่า
เป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

บรรล ุ
ไม่ 

บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

3 (70) 

40 38.83 35 33.98 28 27.18 0 0.00 0 0.00 100.00   

ม.๒ 7 5.88 9 7.56 103 86.55 0 0.00 0 0.00 100.00   

ม.๓ 50 37.31 78 58.21 6 4.48 0 0.00 0 0.00 100.00   

ม.๔ 28 28.00 41 41.00 13 13.00 18 18.00 0 0.00 82.00   

ม.๕ 1 1.25 47 58.75 32 40.00 0 0.00 0 0.00 100.00   

ม.๖ 12 13.33 43 47.78 35 38.89 0 0.00 0 0.00 100.00   

รวมร้อยละเฉลีย่ 20.77 41.21 35.02 3.00 0.00 97.00   
 

จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเท่ากับหรือสูงกว่าค่า
เป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 97.00  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าร้อยละของ
นักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ระดับชั้นที่มคี่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายต่ำที่สุด 
คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คิดเป็นร้อยละ 82.00 

 
-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
การดำเนินโครงการบูรณาการชิ ้นงาน (One Day Camp)  กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนจาก

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ครูเข้าร่วมการอบรมการออกแบบชิ้นงานบูรณาการชิ้นงานโดยแบ่งเป็นระดับชั้น   และแต่ละระดับชั้น

กำหนดคะแนนเพื่อประกอบการประเมินนักเรียนตามรายวิชา  ตามระดับชั้น  ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น  
ครูผู้สอนประเมินชิ้นงาน  และการนำเสนอผลงานนักเรียนจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานผลโครงการบูรณาการชิ้นงาน (One Day Camp)  และผลการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง (IS) 
 
 



๓๘ 

 

ตาราง ๒2  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

 

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ จำแนกตามระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน  
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า  
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 
บรรล ุ

ไม่ 
บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

3 (70) 

51 49.51 29 28.16 19 18.45 2 1.94 2 1.94 96.12   

ม.๒ 57 47.90 34 28.57 20 16.81 6 5.04 2 1.68 93.28   

ม.๓ 78 58.21 27 20.15 16 11.94 8 5.97 5 3.73 90.30   

ม.๔ 37 37.00 25 25.00 16 16.00 11 
11.0

0 
11 

11.0
0 

78.00  
 

ม.๕ 53 66.25 15 18.75 6 7.50 5 6.25 1 1.25 92.50   

ม.๖ 66 73.33 11 12.22 7 7.78 5 5.56 1 1.11 93.33   

รวมร้อยละเฉลีย่ 55.37 22.14 13.08 5.96 3.45 90.59   
 

จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 90.59  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายสูงที ่สุด  คิดเป็นร้อยละ 96.12  ระดับชั้นที ่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายต่ำที่สุด คือ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี ่4  คิดเป็นร้อยละ 78.00 
 
 -  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

รายงานการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์  การสังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564  

-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
นักเรียนส่วนใหญ่เข้าถึง  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนและติดต่อด้านการเรียนกับครูที่ปรึกษาและครู

ประจำวิชาได้ในระดับดีมาก  
-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
การรายงานการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์   ผลการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ตาราง 23  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกำหนด  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖4  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่า

เป้าหมาย
กลุ่มสาระ 

ค่า
เป้าหมาย
ที่โรงเรียน
กำหนด 

นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนทีมีผลสมัฤทธิ์ ฯ เท่ากับและสูง
กว่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย 50 2(57) 626 374 59.74 
๒. คณิตศาสตร์ 50 2(57) 626 235 37.54 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60 2(57) 626 341 54.47 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 2(57) 626 479 76.52 
๕. ภาษาต่างประเทศ 50 2(57) 626 283 45.21 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา 70 2(57) 626 441 70.45 
๗. ศิลปะ 60 2(57) 626 412 65.81 
๘. การงานอาชีพ 70 2(57) 626 443 70.77 

รวมเฉลี่ย     60.06 
 

จากตารางพบว่า  ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเท่ากับและสูงกว่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อย
ละ  60.06  บรรลุค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่โรงเรียนกำหนดสูงที่สุด  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  คิดเป็นร้อยละ 
76.52  รองลงมา  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 70.77  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดต่ำที่สุด  คือ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 37.54  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับหรือสูงกว่า 

เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 -  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  กิจกรรมของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยจัด

กิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะ  ความสามารถ  การวัดประเมินผลหลังการทำกิจกรรม และมีการประเมิน
ความพึงพอใจกิจกรรม  

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยทุกรายวิชา  ทุกระดับชั้น  รายงานผลโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์  กิจกรรมของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด

นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ  เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ ปี 2564



๔๑ 

 

ตาราง ๒4  แสดงผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำแนกตามรายวิชา 
และปีการศึกษา  
 

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 

๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาษาไทย 55.11 -0.79 -1.41 60.91 5.8 10.52 60.39 -0.52 -0.85 
คณิตศาสตร ์ 23.76 -5.43 -18.60 24.7 0.94 3.96 24.59 -0.11 -0.45 
วิทยาศาสตร ์ 28.42 -8.25 -22.50 29.93 1.51 5.31 32.97 3.04 10.16 
ภาษาอังกฤษ 30.76 3.12 11.29 31.23 0.47 1.53 28.55 -2.68 -8.58 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔ 
กลุ่มสาระฯ 

34.51 -2.83 -7.81 36.69 2.18 5.33 36.62 -0.067 0.07 
 

จากตารางพบว่า  ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2564    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าพัฒนาสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 
10.16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าพัฒนาต่ำสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ  
-8.58 และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ ฯ เป็นปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีค่าพัฒนา
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 5.33 รองลงมาคือปีการศึกษา 2564 มีค่าพัฒนาลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.07 และ 
ปีการศึกษา 2562 มีค่าพัฒนาลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.81 
 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
จำแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  
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๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระฯ



๔๒ 

 

ตาราง ๒5  แสดงผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จำแนกตามรายวิชา 
และปีการศึกษา  

 

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 

๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาษาไทย 39.34 -7.97 -16.85 47.63 8.29 21.07 42.87 -4.76 -9.99 
คณิตศาสตร ์ 21.36 -3.23 -13.14 22.42 1.06 4.96 18.06 -4.36 -19.45 
วิทยาศาสตร ์ 27.28 -0.99 -3.50 31.30 4.02 14.74 28.25 -3.05 -9.74 
สังคมศึกษาฯ 35.30 2.24 6.78 34.85 -0.45 -1.27 35.17 0.32 0.92 
ภาษาอังกฤษ 24.51 -2.05 -7.72 27.68 3.17 12.93 23.34 -4.34 -15.68 

ค่าเฉลี่ยรวม 5 
กลุ่มสาระฯ 

29.56 -2.40 -6.89 32.78 3.22 10.49 29.54 -3.24 -10.79 
 

จากตารางพบว่า  ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2564    
จำแนกตามรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าพัฒนา  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  คิดเป็นร้อยละ 
0.92  ส่วนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มีค่าพัฒนาลดลง  คิดเป็นร้อยละ  19.45,  15.68,  9.99  และ  9.74  ตามลำดับ  และ
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ ฯ  เป็นปีการศึกษา  พบว่า  ปีการศึกษา 2563  มีค่าพัฒนาสูงสุด  คิด
เป็นร้อยละ 10.49  ปีการศึกษา 2562  มีค่าพัฒนาลดลง  คิดเป็นร้อยละ 6.89  และปีการศึกษา 2564  มี
ค่าพัฒนาต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ  10.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
จำแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  
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๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสาระฯ



๔๔ 

 

ตาราง ๒6  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

 

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย
ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน ในการจดัการและเจตคติที่ดี
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ การทำงานหรืองานอาชีพ จำแนกตามระดับคณุภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน  
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า  
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 
บรรล ุ

ไม่ 
บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

5 (91) 

56 54.37 47 45.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00   

ม.๒ 80 67.23 37 31.09 2 1.68 0 0.00 0 0.00 100.00   

ม.๓ 114 85.07 19 14.18 1 0.75 0 0.00 0 0.00 100.00   

ม.๔ 60 60.00 30 30.00 7 7.00 0 0.00 3 3.00 97.00   

ม.๕ 71 88.75 6 7.50 2 2.50 0 0.00 1 1.25 98.75   

ม.๖ 76 84.44 14 15.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00   

รวมร้อยละเฉลีย่ 73.31 23.99 1.99 0.00 0.71 99.29    

 

จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเท่ากับ
หรือสูงกว่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 99.29  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษกำหนด  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าร้อยละของ
นักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายสูงที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 100.00  ระดับชั้นที่มคี่าร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเท่ากับ
หรือสูงกว่าเป้าหมายต่ำที่สุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คิดเป็นร้อยละ 97.00 
 
 -  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้     

การงานอาชีพขึ้น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการฝึกปฏิบัติการงานอาชีพ  ได้แก่  การทำอาหาร  
การเกษตร  งานช่าง  โดยผลการจัดกิจกรรม  พบว่า  นักเรียนมีระดับผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาการ
งานอาชีพอยู่ในระดับสูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด 

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และผลการ

เรียนของนักเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ  
 
 
 
 



๔๕ 

 

 ๒.๒.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความ

ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย   มีสุขภาพกาย
แข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี  มีอารมณ์และสังคมที่ดี  แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  อยู่ร่วมกับคนอ่ืน
อย่างมีความสุข  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื ่น  โดยครูที่ปรึกษามีการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกับ
ครูผู้สอน  นำเสนอรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องตามลำดับ  และนำเสนอต่อผู้ปกครองนักเรียนในการประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียน 

 
ตาราง ๒7  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 
 

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ี
ตามที่สถานศึกษากำหนด  จำแนกตามระดับคณุภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน  
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า  
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 
บรรล ุ

ไม่ 
บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

5 (93) 

86 83.50 2 1.94 8 7.77 7 6.80 0 0.00 85.44   

ม.๒ 111 93.28 3 2.52 0 0.00 5 4.20 0 0.00 95.80   

ม.๓ 78 57.78 48 35.56 1 0.74 7 5.19 0 0.00 93.33   

ม.๔ 77 77.00 14 14.00 0 0.00 9 9.00 0 0.00 91.00   

ม.๕ 64 80.00 14 17.50 1 1.25 1 1.25 0 0.00 97.50   

ม.๖ 68 75.56 9 10.00 8 8.89 5 5.56 0 0.00 85.56   

รวมร้อยละเฉลีย่ 77.85 13.59 3.11 5.33 0.00 91.44   
 

จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดเท่ากับ
หรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 91.44  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดเท่ากับหรือ
สูงกว่าค่าเป้าหมายสูงที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.50 ระดับชั้นที่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายต่ำที่สุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
คิดเป็นร้อยละ 85.44 
 
 -  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา  กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา  กิจกรรม BIG  CLEANING  กิจกรรมรักษาความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ  กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมปฐมนิเทศม .1  และ ม.4  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 
และ ม.6  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  กิจกรรมสมบัติผู้ดี  ศักดิ์ศรี จ.ช.  กิจกรรม
ของหายได้คืน  กิจกรรมคุณธรรมนำชีว ิต  กิจกรรมรำลึกวันก่อตั ้งโรงเรียน  กิจกรรมโรงเร ียนสีขาว         



๔๖ 

 

กิจกรรม ร.ด.  จิตอาสา  กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมต้านภัยสื่อออนไลน์  
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  กิจกรรม Save me save my world  

-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตสังคม  และจิตสำนึกตามที่โรงเรียน

กำหนดปรากฏชัดเจน  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม     
นักเรียนยังมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   

-  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานโครงการส่งเสริมความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา  รายงานกิจกรรม

ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  รายงานกิจกรรม BIG  CLEANING  รายงานกิจกรรมรักษาความสะอาด
พื้นที่รับผิดชอบ  รายงานกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รายงานกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  รายงาน
กิจกรรมปฐมนิเทศม.1  และ ม.4  รายงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศม .3 และ ม.6  รายงานกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  รายงานกิจกรรมสมบัติผู้ดี  ศักดิ์ศรี จ.ช.  รายงานกิจกรรมของหายได้
คืน  รายงานกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต  รายงานกิจกรรมรำลึกวันก่อตั้งโรงเรียน  รายงานกิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
รายงานกิจกรรม ร.ด. จิตอาสา  รายงานกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด  รายงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  รายงาน 
กิจกรรมต้านภัยสื่อออนไลน์  รายงานโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  และรายงานกิจกรรม 
Save me save my world  

 
ตาราง ๒8  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  จำแนกตาม

ระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน  
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า  
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 
บรรล ุ

ไม่ 
บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

5 (93) 

101 98.06 2 1.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๒ 112 94.12 7 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๓ 134 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๔ 96 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๕ 76 95.00 4 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๖ 90 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

รวมร้อยละเฉลีย่ 97.86 2.14 0.00 0.00 0.00 100    

 

จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเท่ากับหรือสูงกว่าค่า
เป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 100.00  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยทุกระดับชั้น  มีค่าร้อยละ
ของนักเรียนทีมี่ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 100   

 



๔๗ 

 

 -  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการส่งเสริมความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  กิจกรรมสาธารณประโยชน์  กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย  
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  

-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานโครงการส่งเสริมความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา  รายงานกิจกรรม

โรงเร ียนว ิถ ีพ ุทธ   รายงานโครงการโรงเร ียนปลอดขยะ  (Zero Waste School)  รายงานก ิจกรรม
สาธารณประโยชน์  รายงานกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย  รายงานกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  และรายงาน 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  
 
ตาราง ๒9  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที ่มีการยอมรับที ่จะอยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 
   

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีการยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย  จำแนกตามระดบัคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน  
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า  
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 
บรรล ุ

ไม่ 
บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

5(92) 

88 84.62 1 0.96 8 7.69 7 6.73 0 0.00 93.27   

ม.๒ 87 73.11 27 22.69  0 0.00 5 4.20 0 0.00 95.80   

ม.๓ 104 77.61 23 17.16 0  0.00 7 5.22 0 0.00 94.78   

ม.๔ 89 92.71 2 2.08 0  0.00 5 5.21 0 0.00 94.79   

ม.๕ 64 80.00 16 20.00  0 0.00 0  0.00 0 0.00 100.00   

ม.๖ 77 85.56 8 8.89 0  0.00 5 5.56 0 0.00 94.44   

รวมร้อยละเฉลีย่ 82.27 11.96 1.28 4.49 0.00 95.51    

 

จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 95.51  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายสูงที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 100  ระดับชั้นที่มีค่าร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับ
ที ่จะอยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายต่ำที ่สุด คือ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 93.27 
 
 



๔๘ 

 

 -  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น  โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการห้องเรียนสีขาว  
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด  กิจกรรมขับขี่
ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค  โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่  กิจกรรมการสอนเพศศึกษา  การสอนทักษะ
ชีวิต  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  กิจกรรมคุณธรรม
นำชีวิต  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

-  ผลการดำเนินงาน /กิจกรรม 
ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืนและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีผู้เรียนรู้และมีวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง 

ข่มเหงรังแก  ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว  ชุมชนและสังคม   
-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น   รายงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รายงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  รายงานกิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  รายงานโครงการห้องเรียนสีขาว  รายงานกิจกรรมวันขึ ้นปีใหม่  รายงาน กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน  รายงานกิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด  รายงานกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย  สวมใส่หมวก
กันน็อค  รายงานโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่  รายงานกิจกรรมการสอนเพศศึกษาการสอนทักษะชีวิต  
รายงานกิจกรรมโฮมรูม  รายงานกิจกรรมโรงเรียนสีขาว  รายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  
รายงานกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต  และรายงานกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

ตาราง 30  แสดงจำนวนและร้อยละสุขภาวะทางร่างกายของนักเรียน  จำแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 
 

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนในการรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรง  จำแนกตามระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน  
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า  
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 
บรรล ุ

ไม่ 
บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

5(90) 

99 96.12 4 3.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๒ 119 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๓ 126 94.03 6 4.48 2 1.49 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๔ 88 91.67 8 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๕ 67 83.75 12 15.00 1 1.25 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๖ 81 90.00 9 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

รวมร้อยละเฉลีย่ 92.54 6.93 0.45 0.00 0.00 100   
 

จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย  คิดเป็น
ร้อยละ 100  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยทุกระดับชั้นมีค่าร้อยละของนักเรียนที่ มีสุขภาวะ
ทางร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 100   
 
 -  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน  กิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ  สถิติการเจ็บป่วยของนักเรียน  กิจกรรม
บันทึกน้ำหนัก  ส่วนสูงของนักเรียน  กิจกรรม BIG  CLEANING  กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย  ฝึกอบรม/
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและกิจกรรมรองรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย   กิจกรรม Safe  Me  Safe my 
world  กิจกรรมอบรมการขับขี่ปลอดภัย  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียนในสถานการณ์โควิด 19  กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  กิจกรรมปีใหม่ออนไลน์เพื ่อชุมชน   
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  และกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบน
ฝาผนัง 

-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ผู้เรียนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรง  มีสุขภาวะที่ดี  ปลอดภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด  
-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน  รายงานกิจกรรมวิ ่งเพื่อสุขภาพ  รายงานสถิติการ

เจ็บป่วยของนักเรียน  รายงานกิจกรรมบันทึกน้ำหนัก  ส่วนสูงของนักเรียน  รายงานกิจกรรม BIG  CLEANING  
รายงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย  ฝึกอบรม/ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและกิจกรรมรองรับการประเมิน
สถานศึกษาปลอดภัย  รายงานกิจกรรม Safe  Me  Safe my world  รายงานกิจกรรมอบรมการขับขี่ปลอดภัย   
รายงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  รายงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์
โควิด 19  รายงานกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  รายงานกิจกรรมปีใหม่ออนไลน์เพื่อชุมชน  รายงาน



๕๐ 

 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รายงานกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  และรายงานกิจกรรม
สร้างสรรค์ศิลปะบนฝาผนัง 
 
ตาราง ๓1  แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางจิตสังคม  จำแนกตามระดับชั้นและระดับ

คุณภาพ   
 

ระดับ
ช้ัน 

ค่า
เป้าหมาย 
 ที่กำหนด 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาวะทางจิตสังคม  และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ในแต่ละช่วงวัย  จำแนกตามระดบัคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน  
ที่เท่ากับ

หรือสูงกว่า  
ค่าเป้าหมาย 

สรุป 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 
บรรล ุ

ไม่ 
บรรล ุจำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 

5(90) 

98 95.15 5 4.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๒ 119 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๓ 130 97.01 4 2.99 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๔ 95 98.96 1 1.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๕ 72 90.00 7 8.75 1 1.25 0 0.00 0 0.00 100   

ม.๖ 88 97.78 1 1.11 1 1.11 0 0.00 0 0.00 100   

รวมร้อยละเฉลีย่ 96.48 3.12 0.39 0.00 0.00 100   
 

จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางจิตสังคมเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย  คิดเป็น
ร้อยละ 100  บรรลุค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยทุกระดับชั้นมีค่าร้อยละของนักเรียนที่ มีสุขภาวะ
ทางจิตสังคมเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ 100   
 
 -  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์   
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ ยุวกาชาด  กิจกรรม Passion of life  ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรม
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  โครงการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์นักเรียนหอพักประจำ  โครงการโรงเรยีน
ประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โควิด 19  
กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  กิจกรรมปีใหม่ออนไลน์เพื่อชุมชน  โครงการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนฝาผนัง 

-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี  ศิลปะ  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนา

ธรรมได้อย่างมีความสุข 
-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี  รายงานกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ  รายงานกิจกรรม

พัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์  รายงานกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ ยุวกาชาด  รายงานกิจกรรม Passion of life    
รายงานกิจกรรมครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน  รายงานกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  รายงานโครงการ



๕๑ 

 

ส่งเสริมและสร้างประสบการณ์นักเรียนหอพักประจำ  โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้   
รายงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โควิด 19  รายงานกิจกรรมต้านภัยยาเสพ
ติด  รายงานกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  รายงานกิจกรรมปีใหม่ออนไลน์เพื่อชุมชน  รายงานโครงการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รายงานกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  และรายงานกิจกรรมสร้างสรรค์
ศิลปะบนฝาผนัง 

 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
     ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.  ผู ้ เร ียนมีความสามารถในการใช ้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส ื ่ อสาร   สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ทั ้งยังมีสิ ่งอำนวยความสะดวกเหมาะกับการ
สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง ได้แก่ ห้องสมุด และ
ห้องสืบค้น 

2.  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนาธรรม
ได้อย่างมีความสุข 

๓.  ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกาย
ที่ด ี

๔.  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบ  เคารพกฎกติกา  มารยาทของสังคม  
ได้แก่  การเดินแถวเข้าโรงเรียนตอนเช้าและเดิน
แถวกลับบ้านในตอนเย็น  การเข้าแถวซื้ออาหาร  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียน คือ มีวินัย 

๕.  ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

๖.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม  ทำให้โรงเรียนสะอาดร่มรื ่นและ
สวยงาม  สอดคล้องกับเอกลักษณ์โรงเรียน คือ 
ภูมิทัศน์งาม 

7.  ผู้เรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 คือ 
เว ้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้า/
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล ้างมือบ่อย ๆ 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าในโรงเร ียน 
และเช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง 
เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ 

1.  ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และ
วิทยาศาสตร์ 

2.  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะการคิด
คำนวณ  และทักษะทางภาษา 

3.  ควรส่งเสริมผู้เรียนด้านการไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 



๕๒ 

 

     ๓.๒  วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
๑)  เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง   
๒)  ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล  เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาผู้เรียนมากข้ึน     
๓)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมทางด้านวิชาการมากขึ้น เช่น การสอบชิงทุน การประกวดแข่งขัน

ทักษะ ความสามารถด้านต่าง ๆ 
๔).  ครมูีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะด้านผลการเรียน 
5)  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณและทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียน    
6).  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
7)  ส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
 

๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑.  ครูใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลในการจัดการเร ียนการสอนออนไลน์   ในช่วงที ่ม ีการแพร่ระบาด               

ของโรคโควิด 19 ทุกคน 
๒.  ครูที่ปรึกษาใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 

 
 
 
 



๕๓ 

 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

๒.  กระบวนการ/วิธีการพัฒนา  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     ๒.๑  กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

๑.  มีการวางแผนวิเคราะห์ (SWOT) ข้อมูลผลการบริหารจัดการในรอบปีที่ผ่านมา โดยภาคี  ๔  ฝ่าย  
นำผลการวิเคราะห์มาวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม  แผนกลยุทธ์  และ
กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

๒.  ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีตัวชี้วัดสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน เพ่ือกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย  แผนกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษาของโรงเรียนที่ใช้
นวัตกรรมการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  โดยใช้รูปแบบ TONPAB MODEL และรูปแบบ 
SAPDEIR  ภายใต้กระบวนการทำงานตามวงจรคุณภาพ เดมม่ิง ( PDCA ) 

๓.  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  โดยจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

๔.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๕.  นำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา ระหว่างการดำเนินงาน และไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป 
๖.  สรุป รายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทราบ  
 
     ๒.๒  ผลการดำเนินงาน   

โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  มีการช่วยเหลือผู้ร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร  มีการให้เกียรติผู้อาวุโส
และเอื้อเฟ้ือกันในทางวิชาการ  มีความผูกพันในองค์กร  ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา  โดยใช้รูปแบบ TONPAB MODEL ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และบุคลากรมีการ
สื่อสารสองทาง  โดยใช้เทคนิคหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุม
กลุ่มเครือข่าย  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  แผนกลยุทธ์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผล 
 
 
 



๕๔ 

 

     ๒.๓  โครงการ/กิจกรรม ผลท่ีเกิดขึ้น และแหล่งข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ จำแนกตาม
ประเด็นพิจารณา  
          ประเด็นที่ 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมทบทวนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ๒๕๖๕  กิจกรรมทบทวนอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔  กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๕ 

-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 

สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล     

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ 

 
          ประเด็นที ่2.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน  
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา  โดยใช้รูปแบบ TONPAB MODEL  ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และ
บุคลากรมีการสื่อสารสองทาง  โดยใช้เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การประชุมแบบส่วนร่วม  การประชุม
แบบระดมสมอง  การประชุมเครือข่ายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC 

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕  โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  รายงานการประเมินตนเอง 

รายบุคคล  www.chanachanu.ac.th  ประเมินจากสภาพจริง  รายงานโครงการงานอาคารสถานที่  รายงาน
โครงการสัมพันธ์ชุมชน  บันทึกการประชุมฝ่ายบริหาร/ประชุมครูและบุคลากร/ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ/ประชุมกลุ่มสาระ  กิจกรรมจิตสาธารณะ/เยี่ยมบ้าน  คณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง 
เครือข่าย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)  ของหมู่บ้านตำบลคู  หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  
ภายในประเทศ  ได้แก่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีน  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  บันทึกข้อตกลง MOU  ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
สโมสรสงขลาเอฟซี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 

http://www.chanachanu.ac.th/


๕๕ 

 

          ประเด็นที่ ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนคุณภาพ  กิจกรรมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นนักเรียน

กิจกรรมนิเทศภายใน 
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ (มัธยมดีสี่มุมเมือง)  โดยมีการส่งเสริมในด้านอาชีพ  

ดนตรี  กีฬา  และเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน  โรงเรียนได้ทำ MOU กับสโมสรสงขลาเอฟซี  ใน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา  ด้านส่งเสริมอาชีพได้ทำ MOU กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  และวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ทำ MOU กับโรงเรียนมหาวชิราวุธ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลาและ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีน  ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี  มีกระบวนการ
นิเทศแบบครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor)  ทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ครูมีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารายงานกิจกรรม/โครงการ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  บันทึกการ

ประชุม  แหล่งเรียนรู้  หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศได้แก่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โรงไฟฟ้า กัลฟ์ จะนะ กรีน  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ             
ทำข้อตกลง MOU  ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนาทวี  สโมสรสงขลาเอฟซี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา  สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

 
          ประเด็นที่ ๒.๔.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
โรงเรียนได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรงตามความต้องการ  โดย

พัฒนาวิชาชีพให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และได้มีการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพ่ือให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  การใช้และพัฒนาสื่อ  การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย  และมีการทำบันทึกข้อตกลง (ว PA) 
ไว้กับผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ   

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานโครงการ  รายงานการไปราชการ  รายงานการอบรม  สัมมนา  รายงานกิจกรรมชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  รายงานการประเมินตนเอง  บันทึกข้อตกลง (ว PA)  แผนการจัดการเรียนรู้  สาร
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

          ประเด็นที่ ๒.๕.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการเพื ่อพัฒนาผู ้เรียนเต็มศักยภาพตามธรรมชาติ   

โครงการซิมปันสุข  โครงการห้องเรียนออนไลน์  โครงการโรงเรียนคุณภาพ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School)  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  

-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อม

ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย 
-  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานโครงการ  ภาพถ่าย  บันทึกการใช้หอประชุม  บันทึกการดูแลสาธารณูปโภค  เกียรติบัตร

สถานศึกษาปลอดภัย  สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 
          ประเด็นที่ ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษา  พร้อมอำนวย

ความสะดวกให้ครู  บุคลากรและนักเรียน  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และได้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริกา รทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

-  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน  บันทึกการประชุมของโรงเรียน/กลุ่มงาน  แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  รายงานการประเมิน
ตนเอง   ปฏ ิท ินการปฏ ิบ ัต ิ ง านของโรง เร ี ยน   ร ่องรอยแผนภ ูม ิ การบร ิหารงานของโรง เร ี ยน 
www.chanchanu.ac.th  สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Youtube 
Chanachanu Channel  ไลน์กลุ่มโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  ไลน์กลุ่มห้องเรียน  ไลน์กลุ่มฝ่ายงานอนามัย จช. 
Facebook  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  Facebook สภานักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  Page 
facebook จะนะชนูปถัมภ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chanchanu.ac.th/


๕๗ 

 

ตาราง ๓2  แสดงผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ  จำแนกตามประเด็นพิจารณา 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 

สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 
    ชัดเจน 

๕ ๕ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ๕ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
    ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕ ๕ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๔ 5 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
    การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๕ ๕ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
    จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๕ ๕ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

 

ภาพที่ 4  แสดงโมเดล/กระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 



๕๘ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5  แสดงกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7  แสดงกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

๑. สำรวจความ
ต้องการ      

๒. วิเคราะห์แนวทาง 
จัดทำหลักสูตร 

๓. กำหนดหลักสูตร 

๖. ประเมินหลักสูตร 

๔. จัดทำหลักสูตร 

๕. นำหลักสูตรไปใช้ ๗. รายงานผลการใช้หลักสูตร 

๒. วิเคราะห์ความต้องการ
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน         

๓. ประชุมวางแผนในการ
ดำเนินงานแบบมีสว่นร่วม 

๔. ดำเนินการตาม              
แผนดำเนินงาน 

๗. สรุปรายงานผล             
การดำเนินงาน 

๕. ติดตาม/ประเมินผล       
และเสนอแนะ 

๖. แก้ไข/ปรับปรุง                      
พัฒนา 

๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๒. วิเคราะห์ความต้องการใน

การพัฒนาวิชาชีพ 
๓. ประชุมวางแผนในการ

พัฒนาวิชาชีพ 

๔. ดำเนินการจัดทำวิทยฐานะ ๗. จัดทำรายงาน                        
และรับการประเมิน 

๕. นิเทศ/ติดตาม             
ให้คำปรึกษา 

๖. แก้ไข/ปรับปรุง                      
พัฒนาผลงาน 



๕๙ 

 

 

 
ภาพที่ 8  แสดงกระบวนการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการข้อมูลสารสนเทศและ        
จัดการความรู้

ลักษณะข้อมูล

- ความแม่นย า

- ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

- ความทันกาล

- ความปลอดภัย

ความพร้อมใช้งาน 

- ใช้รูปแบบ SAPDEIR

การจัดการความรู้

- การรวบรวม

- การถ่ายทอด

- การแบ่งปัน  

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเชื่อถือได้

- มีเจ้าหน้าที่จัดการระบบโดยครูคอมพิวเตอร์

จัดระบบความปลอดภัย

- ก าหนดสิทธิการเข้าใช้

การใช้งานง่าย

- ซอฟแวร์ทันสมัย

- บุคลากรมีความรู้

- มีคู่มือการใช้งาน

เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน

- ระบบส ารองข้อมูล

- เจ้าหน้าท่ีรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน



๖๐ 

 

๓.  แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
     ๓.๑  สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  มีการช่วยเหลือ

ผู้ร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร  มีการให้เกียรติผู้
อาวุโสและเอื้อเฟื้อกันในทางวิชาการ  มีความ
ผูกพันในองค์กร  ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา  โดยใช้ร ูปแบบ TONPAB 
MODEL ท ี ่ ม ุ ่ ง เน้นการม ีส ่ วนร ่วมของภาคี
เครือข่าย และบุคลากรมีการสื ่อสารสองทาง    
โดยใช้การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุม
ระดมสมอง  การประชุมกลุ่มเครือข่าย  เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจ ัดการศึกษา  แผนปฏิบ ัต ิการ
ประจำปีที ่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  
สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  
ติดตาม  ประเมินผล 

     พัฒนาครูและบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนา
วิชาชีพให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 
     ๓.๒  วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

๑)  ศึกษา  รวบรวมข้อมูลของครูและบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาวิชาชีพ  
๒)  ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาวิชาชีพในระดับต่าง ๆ   
๓)  ประชุมวางแผนการพัฒนาวิชาชีพ 
๔)  ดำเนินการจัดทำวิทยฐานะ 

 ๔.๑)  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางด้านวิชาการ 
 ๔.๒)  ดำเนินการเก็บข้อมูลสร้างนวัตกรรม 
 ๔.๓)  นำไปใช้กับผู้เรียน  พร้อมเก็บข้อมูล 
 ๔.๔)  แต่งตั้งมอบหมายวิทยากรพ่ีเลี้ยงติดตาม  ให้คำแนะนำ  เสนอแนะและให้คำปรึกษา 



๖๑ 

 

๕)  นิเทศ  ติดตาม  ให้คำแนะนำ  เสนอแนะให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
๖)  แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาผลงานเพ่ือให้มีความถูกต้อง 
๗)  จัดทำรายงานเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะ 

 

๔.  นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ภาพที่ 9  แสดงกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ TONPAB MODEL 

1) T: Teamwork เป็นการสร้างเครืองข่ายชุมชนทางวิชาชีพ ยึดหลักเครือข่ายพัฒนา  มีข้ันตอน ดังนี้  
      1.1)  ศึกษา  วิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาเครือข่าย 
       1.2)  จัดตั้งเครือข่าย  เครือข่ายที่จัดตั้ง  มีการจัดทำข้อตกลงหรือประสานความร่วมมือกัน      ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์เป็นประจำทุกปี  ทั้ง 5 กลุ่มงานดังนี้ 
  (1)  กลุ ่มบริหารงานวิชาการ  มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 4 ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านไอซีที โรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีน  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  
ด้านดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ด้านกีฬา สโมสรสงขลาเอฟซี  และด้านอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และร้าน Good day 
  (2)  กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  ครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor)  4 โรงเรียนในอำเภอจะนะ ได้แก่  จะนะชนูปถัมภ์  จะนะวิทยา 
จะโหนงพิทยาคม  และไม้แก่นประชาอุทิศ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



๖๒ 

 

 (3)  กลุ่มบริหารทั่วไป  ประสานเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยของผู้เรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนผู้ที ่เกี ่ยวข้องที่มาใช้บริการ  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู 
องค์การบริหารส่วนตำบลคู  อำเภอจะนะ  และโรงไฟฟ้าจะนะ กรีน 
  (4)  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ประสานเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมระเบียบ
วินัยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้แก่ วัด/มัสยิด  อำเภอจะนะ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู 
โรงพยาบาลจะนะ (คลินิกฟ้าใส)  และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา (สาขาย่อยนาทวี)  สถานีตำรวจภูธรจะนะ  
  (5)  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประสานเครือข่ายเพื่อสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียน  ให้มีโอกาสทางการศึกษา  ได้แก่  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  โรงไฟฟ้าจะนะ  ครูฝีเสาะ บินโหรน 
เครือข่ายศิษย์เก่า  กองทุนวันสุข  มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจและมูลนิธิอ้ือจือเหลียง 
      1.3)  ดำเนินการและประเมินผล  ด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์และติดตามประเมินผล 

2)  O: Operation Management  เป็นการบริหารปฏิบัติการที ่ต้องประสานความร่วมมือกับ
เครือข่าย  ยึดหลักปรึกษารวมใจ  เพื่อหาวิธีที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3)  N: New Method  เป็นการร่วมกันหาวิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ยึดหลักวิธีการใหม่ใช้บูรณา
การ  มาสังเคราะห์แล้วจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เสนอโครงการ/กิจกรรม  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และมาตรฐานการศึกษา  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

4)  P: Professional Learning Community  เป็นการพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้  ยึดหลัก มุ่งคุณภาพสร้างสรรค์  ส่งผลต่อการคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้กระบวนการพัฒนาครู
ผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor)  ที่กำหนดบทบาทของครูผู้ร่วมนิเทศ  ประกอบด้วย Model teacher  Buddy 
teacher  Expert  และ Administrator  มีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับดังนี้   การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้  การสะท้อนแผนการจัดการเรียนรู้  การเปิดชั้นเรียน  การสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียนร่วมกัน  การนิเทศ
กำกับติดตามการประเมินผล  และ สรุป รายงานผล  กระบวนการพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor)  เน้น
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานอย่างกัลยาณมิตรเกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
รวมทั้งกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำ  เพ่ือการพัฒนางาน  การสร้างขวัญ  กำลังใจ  และ
การเสริมพลัง (Empowerment)  แก่ครูผู้สอนทุกคน  

5)  A: Achievement  ใช้เครื่องมือประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้ง 3 
มาตรฐาน  ในการพัฒนาคุณภาพผู ้ เร ียนของโรงเร ียนจะนะชนูปถัมภ์   ย ึดหลัก ระบบประกันฯ 3G  
ประกอบด้วย           Good teachers  Good students  และ Good management  

6)  B: Benchmark  มีมาตรฐานเทียบเคียง  โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด  สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
 
 
 
 
 
 
  



๖๓ 

 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

๒.  กระบวนการ/วิธีการพัฒนา  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     ๒.๑  กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

1.  มีการวางแผนดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ    
ชั้นเรียนโดยการเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุข  
เพ่ือให้บรรลุตามเกณฑ์  จึงได้มีการวางแผนโครงการดังนี้  โครงการนำเสนอ BEST PRACTICE  เป็นโครงการที่
มีกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ครูในทุกกลุ่มสาระและฝ่ายบริหารร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยร่วมกันวิเคราะห์
หลักสูตรข้อดีและข้อเสียในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมทั้งความรู้  คุณธรรมและจริยธรรม  และสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

๒.  จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง  มีการนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  บูรณาการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการวัดประเมินผลชิ้นงานแบบบูรณาการ  เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งมีความยืดหยุ่ น  สนองความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ   ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท  รวมทั้งเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เช่น  โครงการ
พัฒนาการเรียนรู ้สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT  โครงการส่งเสริมการอ่าน  โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการ 1  คน 1  อาชีพ 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ)  ดังนั้นครูผู้สอนสามารถนำผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนี้ไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  กิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ SMT  กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ  ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านจริยธรรม  เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอก  เช่น  กิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน  เช่น  
กิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการทำโครงงานและการศึกษาด้วยตนเอง (IS)  เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ด้านกระบวนการวิจัย  และกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องที่ผู้เรียนนสนใจ  พร้อมทั้งสามารถสรุปเป็น
องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเชิงบวกผ่าน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถประยุกต์ความรู้ที ่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ  เป็นโครงการที่เน้นพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น  
การจัดซื้อสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการ  ซึ่งจะทำให้ครูสามารถใช้
สื่อการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย  ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและมีความสุขในการเรียนรู้  และ
การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ดำเนินการดังนี้   

     1)  ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใน
แผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนการวัดและประเมินผลของผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ  ประเมินตามสภาพจริง
ตามโครงสร้างรายวิชา  โดยใช้เครื ่องมือและวิธ ีการวัดและประเมินผลที ่เหมาะสมและหลา กหลาย                



๖๔ 

 

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน  ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

     2)  โรงเรียนกำหนดวันสอบกลางภาค/ปลายภาค  กำหนดวันส่งคะแนน  พร้อมส่งแบบบันทึกผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ทางโรงเรียน
กำหนดวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งผลการเรียนให้แก่นักเรียน   

     3)  ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทำการวิเคราะห์ข้อสอบ  เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงข้อสอบ
ให้ได้มาตรฐานและเพื่อเก็บข้อสอบที่ได้มาตรฐานไว้  โรงเรียนได้จัดการอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้
ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน  และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อสอบของ
แต่ละรายวิชา 

     4)  โรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ครูได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะสำคัญ  ตามหลักสูตร 

3.  ดำเนินการนิเทศ  กำกับ  และติดตามโดยมีคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรเข้านิเทศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและงานสนับสนุนการสอน  ด้วยระบบ  Coaching  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
และดำเนินนิเทศติดตามการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co – Supervisor) ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ทุก
สัปดาห์ในวันศุกร์คาบที่ 7- 8 ตลอดทั้งภาคเรียน  เพ่ือให้บุคลากรของกลุ่มสาระแจ้งปัญหาทางด้านการจัดการ
เรียนการสอน  และให้กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระได้เสนอหรือสรุปผลของการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มบริหารงาน
วิชาการมีโครงการนิเทศ  กำกับและติดตาม  รวมไปถึงโครงการนิเทศการสอนและโครงการกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 

4.  มีโครงการเป็นการสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  ยืดหยุ่นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ได้แก่  แผนการสอนที่ใช้สอนแบบ On site 
แบบ On line  แบบ On hand  และแบบ Hybrid  โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และช่วยส่งเสริมหรือ
แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน  รวมไปถึงผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  ส่วนการดำเนินการ
ของกลุ่มสาระท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาทางด้าน   การเรียนหรือนักเรียนที่มีผลการเรียน
ต่ำกว่าเกณฑ์  เช่น  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นโครงการที่จัดขึ้น
เพ่ือเสริมสร้างและส่งเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน 

5.  โรงเรียนได้จัดการนิเทศโดยคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร  นิเทศ  กำกับ  ติดตามแต่ละ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีแบบบันทึกการนิเทศเพื่อบันทึกผลการนิเทศ  มีการแลกเปลี่ยนผลการนิเทศภายใน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูผู้สอนนำผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป โรงเรียนได้ดำเนิน
นิเทศติดตามการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co – Supervisor) ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning  Community)  โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกคน  เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนำผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื ่อง  โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ได้ดำเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) และมีผู้บริหารโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการและ
สนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากร  เพ่ือให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง  โดยโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกัน  เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  
สร้างองค์ความรู้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดเวทีให้ครูนำเสนอรายงานผลการดำเนินการ       



๖๕ 

 

PLC  (Professional Learning Community)  แต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
     ๒.๒  ผลการดำเนินงาน   

1)  ครูผู้สอนมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
สามารถประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงมีขั้นตอนและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ  ตรวจและประเมินใบงาน 
ชิ้นงานแบบบูรรณาการ ด้วยเกณฑ์ที่กำหนดตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยภาพรวมสามารถตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ และมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้  สื ่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  พร้อมอำนวยความสะดวกให้ครู  
บุคลากร  และนักเรียน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม  ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2)  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  บูรณาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
การวัดประเมินผลชิ้นงานแบบบูรณาการ ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย
สร้างความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษา
กำหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน มีการนิเทศกำกับ
ติดตามโดยใช้การพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co – Supervisor) ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 100 

3)  ตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู ้เรียน ครูมีกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) และใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินมาพัฒนากรระบวนการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยใน   
ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานที่กำหนด โดยการสนับสนุนให้ครูได้บันทึกหลังสอนทุกครั้ง 
เพ่ือทราบความสำเร็จ และปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุง กระบวนการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรั บปรุง
จัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการดำเนินการ PLC  (Professional Learning Community)    
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ทำให้ครูและ
บุคลากรทุกคนได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

4)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น โครงการ      
บูรณาการชิ้นงานเพื่อลดภาระงานของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ กำกับ 
ติดตามจากเพื่อนครูและฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง         
การเรียนรู้ 

 



๖๖ 

 

     ๒.๓  โครงการ/กิจกรรม ผลท่ีเกิดขึ้น และแหล่งข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ จำแนกตาม
ประเด็นพิจารณา  
          ประเด็นพิจารณา ๑.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนคุณภาพ (กิจกรรมนิเทศภายใน)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (บูรณาการชิ้นงาน) 
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
มีการประชุมในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้   จัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตามผลการจัดการเรียนรู้  ด้วยกระบวนการการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co – Supervisor)  ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง   จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้  มีการนำภูมิปัญญาและข้อมูลท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  มีการจัดการเรียนรู้
หลากหลายตามความแตกต่างของกลุ่มผู้เรียน   

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
แผนการจัดการเรียนรู้  กำหนดการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้)  

รายงานการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co – Supervisor) 
 
          ประเด็นพิจารณา ๒.  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนคุณภาพ (พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้)  โครงการห้องเรียนออนไลน์  โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ  โครงการโรงเรียน
ในฝันสู่มาตรฐานสากล 

-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้ 

สื่อ Google App, Schoology ฯลฯ  ในการจัดการเรียนรู้  ครูทุกคนผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้และมี
พัฒนาสื่อของตนเอง ครูทุกคนส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลาย 

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
แผนการจัดการเรียนรู้  ผลงานนักเรียน  โครงงานนักเรียน  หลักสูตรสถานศึกษา  ทะเบียนสื่อ/

เทคโนโลยี 
 

          ประเด็นพิจารณา ๓.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนคุณภาพ (นิเทศภายใน)  โครงการห้องเรียนออนไลน์  โครงการโรงเรียนในฝันสู่

มาตรฐานสากล 
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ครูทุกคนสามารถจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ครูร่วมกับผู้เรียนในการกำหนดข้อตกลง  

ของห้องเรียน  รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  ประเมินผลการจัดการเรียนรู้  นำผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้  



๖๗ 

 

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co – Supervisor)  รายงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
 
          ประเด็นพิจารณา ๔.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนคุณภาพ  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมนิเทศภายใน  
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
มีการประชุมชี้แจง  และปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องการตรวจสอบผลการเรียน  และการประเมินผล

ผู้เรียนในครั้งการประชุมประจำเดือน  และการประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพ่ือให้ครูทุกคนได้
รับทราบและถือปฏิบัติตามแนวการวัดและประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย   มีการประชุมเพ่ือ
ชี้แจงแนวปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด  รวมถึงการออก  มีข้อสอบที่
ตรงตามตัวชี้วัด  สำรวจรูปแบบข้อสอบ  และเวลาที่ใช้สอบกลางภาค/ปลายภาคของทุกรายวิชา  จัดทำสมุด
บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)  ให้แก่นักเรียนทุกคน  จัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ  สามารถ
ตรวจสอบพัฒนาการด้านการเรียนของผู้เรียน  เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป  ครูผู้สอนได้นำผล
มาพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพต่อไป  และจัดทำเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของครู  รายวิชา  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
วิจัยในชั้นเรียน  รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบกลางภาค

และปลายภาคเรียน  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
 
          ประเด็นพิจารณา ๕.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา  และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนคุณภาพ  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมนิเทศภายใน  
-  ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community)  ชุมชนการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพ   และกระบวนการการพัฒนาศักยภาพครูผ ู ้ ร ่วมน ิ เทศ                 
(Co – Supervisor)  ทั้ง 8 กลุ ่มสาระการเรียนรู้  นักเรียนและผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

-  ระบุข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  
รายงานการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (Co – Supervisor)  บันทึกการประชุมกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ  
 
 
 
 



๖๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  แสดงโมเดล/ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สำรวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

จัดทำโครงการ/กิจกรรม 

ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

พัฒนา ขยายผล นำไปใช้/สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สรุปผลการพัฒนา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



๖๙ 

 

ตาราง ๓3  แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จำแนกตามประเด็น
พิจารณา 

 

 
๓.  แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
     ๓.๑  สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. ครูมีความตั ้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 

โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
แผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ใช้สื ่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๒. ครูมีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลายทั้งใน
และนอกห้องเรียน  มีสื ่อนวัตกรรมที่เพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ  มี
การปรับปรุงพัฒนาหรือซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวย
ต่อการจัดการเรียนการสอน   

๓. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การม ีปฏ ิส ัมพ ันธ ์ เช ิ งบวก  ให ้ เด ็กร ักครู              

๑.  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

2.  ควรมีการสอนซ่อมเสริมเพื ่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มปานกลางและกลุ่ม
อ่อน   

3.  สนับสนุนให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ช่วย
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาทางด้านการเรียนที่มีผล
การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

 

ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง   
    และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4 
(85) 

5 
(94) 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
    ต่อการเรียนรู้ 

4 
(85) 

5 
(95) 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4 
(84) 

5 
(92) 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ 
    นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4 
(83) 

5 
(94) 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
    เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 
(87) 

5 
(94) 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 



๗๐ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู้  
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๕. ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถนำไปพัฒนา
ต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

๖. มีหลักสูตรจากการตอบสนองความต้องการ  
ตามความถนัด  และตามศักยภาพของผู้เรียน 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๗. มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น  ดำเนินงานโดยจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แผนการ
จัดการเรียนรู ้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การอาเซียน 

๘. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน  โดยใช้
เคร ื ่องม ือและว ิธ ีการว ัดและประเม ินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และ
ให ้ข ้อม ูลย ้อนกล ับแก ่ผ ู ้ เร ียนเพ ื ่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

๙. ครูและผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี ่ยน
ความรู ้และประสบการณ์  มีระบบการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  รวมทั้ง
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่
ต้องการ  โดยโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการ
ทำงานร่วมกัน  เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  สร้างองค์
ความรู้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

๑๐. มีการจ ัดทำระบบสารสนเทศเพ ื ่ อ เก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการแลกเปลี ่ยนรู ้ของการ
ขับเคล ื ่อนกระบวนการ PLC ทุกกลุ ่มสาระ    
การเรียนรู้ รวมถึงมีการรวบรวมนวัตกรรมที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ไปใช้ในการจัดการ



๗๑ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
เรียนรู้ มีการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมถึงจัดเวทีเพื่อให้เกิดการนำเสนอและการ
เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื ่อน
กระบวนการ PLC ภายในโรงเรียนและต่างโรงเรียน 

๑๑. ครูมีการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน
การเรียนอย่างเป็นระบบ  เช่น รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล คัดกรองนักเรียน การป้องกันและการ
แก้ปัญหา พัฒนาและส่งเสริมนักเรียน และการ
ส่งต่อนักเรียน 

 

     ๓.๒  วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
๑)  มีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรยีน

ได้เรียนรู้ให้มากข้ึน 
2)  มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน 
3).  มีโครงการการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

๔.  นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1)  นวัตกรรมบทเพลงเพ่ือการศึกษา  เรื่อง ประเภทของวงดนตรีไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2)  รูปแบบการสอน  เรื่องการรวมวงออนไลน์ในรูปแบบ Application  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 3)  รูปแบบการสอน  เรื่อง Game Before Class  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 4)  รูปแบบการสอน เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CLT ในรูปแบบออนไลน์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
  
 
 
 



๗๒ 

 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์  นำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓-๕ ปี)  ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน  
ดังนั้น  จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและ
ความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 

 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 คุณภาพของผู้เรียน 
    1.  ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส ื ่อสาร  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความร ู ้ ได ้ด ้วย
ตนเอง ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะ
กับการสืบค้นข้อมูลได้ด ้วยตนเอง ได้แก่ 
ห้องสมุด และห้องสืบค้น 

2.  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนา
ธรรมได้อย่างมีความสุข 

๓.  ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง  มีสมรรถภาพทาง
กายท่ีดี 

๔.  ผู ้เร ียนมีระเบียบวินัย  เป็นที ่ยอมรับของ
ชุมชนโดยรอบ  เคารพกฎกติกา  มารยาท
ของสังคม  ได้แก่  การเดินแถวเข้าโรงเรียน
ตอนเช้าและเดินแถวกลับบ้านในตอนเย็น  
การเข ้ าแถวซ ื ้ ออาหาร  สอดคล ้องกับ         
อัตลักษณ์โรงเรียน คือ มีวินัย 

๕.  ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

๖.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ทำให้โรงเรียนสะอาดร่มรื่นและ
สวยงาม  สอดคล้องกับเอกลักษณ์โรงเรียน 
คือ ภูมิทัศน์งาม 

 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตร์ 

2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะการ
คิดคำนวณ  และทักษะทางภาษา 

3. ควรส่งเสริมผู้เรียนด้านการไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
7.  ผู้เรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากาก
ผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าในโรงเรียน 
และเช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุก
ครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ 

 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๑.  โรงเร ียนมีว ัฒนธรรมองค์กรที ่ด ี   ม ีการ

ช่วยเหลือผู้ร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร  มีการ
ให้เกียรติผ ู ้อาวุโสและเอื ้อเฟื ้อกันในทาง
วิชาการ  มีความผูกพันในองค์กร  ครูและ
บุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

๒.  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  โดยใช้รูปแบบ 
TONPAB MODEL ที ่มุ ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายและบุคลากรมีการสื่อสาร
สองทาง  โดยใช้การประชุมแบบมีส่วนร่วม  
การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม
เครือข่าย  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  
ม ีการปร ับแผนพ ัฒนาค ุณภาพการจั ด
การศ ึกษา  แผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ีที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพ
ปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
ม ีค ุณภาพตามมาตรฐานการเร ียนร ู ้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการ
นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    พัฒนาครูและบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนา

วิชาชีพให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นสำคัญ 

๑. ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ตรง
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื ่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

๒. ครูมีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน
และนอกห้องเรียน  มีสื่อนวัตกรรมที่เพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ  
ม ีการปร ับปร ุ งพ ัฒนาหร ือซ ่อมแซมสื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพ
ที่เอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน   

๓. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ให้เด็กรักครู  ครูรัก
เด็ก  และเด็กร ักเด็ก  เด็กร ักที ่จะเร ียนรู้   
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๕. ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถนำไป
พัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

๖. มีหลักสูตรจากการตอบสนองความต้องการ  
ตามความถนัด  และตามศักยภาพของผู้เรียน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๗. มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น  ดำเนินงานโดยจัดการ
เร ียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
แผนการจัดการเรียนรู ้บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง  แผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน 

๘. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน  โดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นสำคัญ 

๑.  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

๒.  ควรมีการสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มปานกลางและ
กลุ่มอ่อน   

๓.  สนับสนุนให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วย
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาทางด้านการเรียนที่มี
ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

๙. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี ่ยน
ความรู้และประสบการณ์  มีระบบการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเร ียนรู้   
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เพ่ือ
สร้างผลลัพธ์ที ่ต ้องการ  โดยโรงเรียนเป็น
ผู้สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกัน  เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน  สร้างองค์ความรู้เป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียน 

๑๐. ม ีการจ ัดทำระบบสารสนเทศเพ ื ่ อ เก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ ่ม PLC  ทุกกลุ ่ม  รวมถึงมีการรวบรวม
นวัตกรรมและผลการวิจัยที ่เกิดจากการนำ
นวัตกรรมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้  มีการนำเสนอผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนำเสนอผลงานวิจัย
อย่างมีคุณภาพ  รวมถึงจัดเวทีเพื่อให้เกิดการ
นำเสนอและการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื ่อนกระบวนการ PLC  ทั้ง
ภายในโรงเรียนและต่างโรงเรียน 

๑๑. ครูมีการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน
การเรียนอย่างเป็นระบบ  เช่น รู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน การป้องกัน
และการแก้ปัญหา พัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 
และการส่งต่อนักเรียน 

 
 

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๑  
๑.  เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง   
๒.  ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล  เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาผู้เรียนมากข้ึน     
๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมทางด้านวิชาการมากขึ้น เช่น การสอบชิงทุน การประกวดแข่งขัน

ทักษะ ความสามารถด้านต่าง ๆ 
๔.  ครูมีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านผลการเรียน   
5.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณและทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียน    
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6.  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
7.  ส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๒  
๑.  ศึกษา  รวบรวมข้อมูลของครูและบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาวิชาชีพ  
๒.  ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาวิชาชีพในระดับต่าง ๆ   
๓.  ประชุมวางแผนการพัฒนาวิชาชีพ 
๔.  ดำเนินการจัดทำวิทยฐานะ 
 ๔.๑  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางด้านวิชาการ 
 ๔.๒  ดำเนินการเก็บข้อมูลสร้างนวัตกรรม 
 ๔.๓  นำไปใช้กับผู้เรียน  พร้อมเก็บข้อมูล 
 ๔.๔  แต่งตั้งมอบหมายวิทยากรพ่ีเลี้ยงติดตาม  ให้คำแนะนำ  เสนอแนะและให้คำปรึกษา 
๕.  นิเทศ  ติดตาม  ให้คำแนะนำ  เสนอแนะให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
๖.  แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาผลงานเพ่ือให้มีความถูกต้อง 
๗.  จัดทำรายงานเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะ 
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๓  
๑.  มีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรยีน

ได้เรียนรู้ให้มากข้ึน 
2.  มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน 
3.  มีโครงการการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
ความต้องการช่วยเหลือ 
  

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ต้องการวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาช่วยสอนหรือจัดอบรมให้แก่นักเรียน เช่น ด้านมารยาท
ไทย  ด้านระเบียบวินัย   
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ไม่มี 
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ไม่มี 
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ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
เรื่อง/กระบวนการที่ต้องการให้ สมศ.ประเมินความโดดเด่น  

 
 นำเสนอผลงานโดดเด่น  ระบุระดับที่ได้รับรางวัล  พร้อมทั้งโมเดล/รูปแบบ/กระบวนการที่ใช้ในการ
พัฒนา  ที่แสดงถึง Awareness  Attempt  Achieved  Accredit 
 
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย  ระดับดีเด่น ประจำปี  2563  โดยใช้โมเดล  SAPDEIR 

S (study)  ขั้นตอนการศึกษาวิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน 
     1)  ศึกษาคู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
     2)  ศึกษาเอกสารการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
A (Analysis)  ขั้นตอนการวิเคราะห์วิธีการ/กระบวนการดำเนินการ   
     1)  สำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหาความปลอดภัยของสถานศึกษาทั้ง  3   ด้าน  คือ ด้านความ

ปลอดภัย  ด้านสุขอนามัย  และด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม  ในปีการศึกษา  ที่ผ่านมา 
     2)  วิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อยของความปลอดภัยของสถานศึกษา  เพ่ือร่วมวางแผนการดำเนินงาน

สถานศึกษาปลอดภัย 
P (Plan)  ขั้นตอนการวางแผนวิธีการ/กระบวนการดำเนนิงาน  
     1)  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป  เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
     2)  ประชุม  อบรมสร้างความเข้าใจ  หลักการ  ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

สถานศึกษาปลอดภัยของศึกษาทั้ง  3   ด้าน  คือ ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขอนามัย  และด้านความปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อม   

     3)  ประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงานตลอดทั้งปี 
     4)  คณะกรรมการจัดทำกรอบภาระงานการดำเนินงานแต่ละด้าน 
     5)  คณะกรรมการจัดทำแผนงานและปฏิทินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
     6)  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
D (Do)  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ลงมือทำ  ดำเนินงานโครงการดังต่อไปนี้  
     คณะกรรมการตามคำสั่งมีการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ใน  32   ข้อ

ตลอดทั้งปี  ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
E (Evaluate)  ขั้นตอนการประเมินผลวิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน 
     1)  จัดทำแผนการกำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินโครงการ 
     2)  ประเมินผลการดำเนินงาน 
     3)  ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ 
     4)  สรุปผลและรายงานผลการกำกับ  ติดตาม  และประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
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I (Improve)  ขั้นตอนการบูรณาการของงาน 
     จัดกิจกรรมบูรณาการกับกิจกรรมในฝ่ายที่เกี ่ยวข้องกับสถานศึกษาปลอดภัยของศึกษาทั้ง  3   

ด้าน  คือ ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขอนามัย  และด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม  จำนวน   32  ข้อ   
นำเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 

R (Report)  ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  จัดทำเป็นรูปเล่มเสนอฝ่ายบริหาร  รายงานผลการ

ดำเนินงานทุกกิจกรรม  นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน  ส่งผลงานประกวดสถานศึกษาปลอดภัย 
 
รางวัลที่ได้รับ 

-  รางวัลของสถานศึกษา 
ปี 2563  รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย  ดีเด่น  ประจำปี  2563  ปีที่ 1  จากหน่วยงานกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ปี 2564  รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย  ดีเด่น  ประจำปี  2563  ปีที่ 2  จากหน่วยงานกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

ตาราง ๓4  แสดงผลงานที่ต้องการประเมินความโดดเด่นในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ* 

C1 C2 C3 
อ่ืน ๆ  ตามที่สถานศึกษาประกาศเป็นเอกลักษณ ์
เรื่อง  สถานศึกษาปลอดภัย   

  
✓ 

 

 
หมายเหตุ  C1 หมายถึง สถานพัฒนาสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบหรือมีความ
โดดเด่น ระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 
              C2 หมายถึง สถานพัฒนาสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบมีความโดด
เด่น ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ  
     C3 หมายถึง สถานศึกษาสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ มีความโดด
เด่น ได้รับการยอมรับ ระดับนานาชาติ 
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ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2564 
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719 
 ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_64835 
 ประกาศค่าเป้าหมาย 
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_46673 
 คู่มือการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จำแนกแต่ละระดับชั้น 
https://drive.google.com/drive/folders/1a1TS68jI7T8zySYXZpj-6vBfOPIJ5ghO?usp=sharing 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
https://drive.google.com/drive/folders/1uF6xvEIBV0gcbbsX0LYskrVR0hWQNkv8?usp=sharing 
 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
https://drive.google.com/drive/folders/1MRNva00hhmAvWt-
qWA0MknCtMxITW8s3?usp=sharing 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
https://drive.google.com/drive/folders/12awfuu1sapcWevHzHEF4WAhk02R7tMl9?usp=sharing 
 ผลการสำรวจการศึกษาต่อของนักเรียน 
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719 
 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719 
 รางวัลความสำเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหาร คร ูและนักเรียน 
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719 
 ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
https://drive.google.com/file/d/1L-NhbGcuxNno-HN5Uhu6lrLCMS0a8oog/view?usp=sharing 
 เกียรติบัตรการพัฒนาตนเองของครู ปีการศึกษา 2564 
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719 
 
หมายเหตุ  ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบุหัวข้อและแนบ  URL เพ่ือการสืบค้น 
               แทนการนำเสนอในเอกสารรูปเล่ม SAR   

http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_64835
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_46673
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719
https://drive.google.com/drive/folders/1a1TS68jI7T8zySYXZpj-6vBfOPIJ5ghO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uF6xvEIBV0gcbbsX0LYskrVR0hWQNkv8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MRNva00hhmAvWt-qWA0MknCtMxITW8s3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MRNva00hhmAvWt-qWA0MknCtMxITW8s3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12awfuu1sapcWevHzHEF4WAhk02R7tMl9?usp=sharing
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719
https://drive.google.com/file/d/1L-NhbGcuxNno-HN5Uhu6lrLCMS0a8oog/view?usp=sharing
http://www.chanachanu.ac.th/datashow_69719


๘๐ 

 

 
คณะผู้จัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 

 1.  นางสาวมลธิรา  พยูนการ ครชูำนาญการ ประธานกรรมการ 
 2.  นางฝีเสาะ  บินโหรน ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 3.  นางภฤศพร  หมื่นสระชุม ครชูำนาญการ กรรมการ 
 4.  ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ   เหมเด็น ครชูำนาญการ กรรมการ 
 5.  นางปิยรัตน์  ทองเต็ม ครชูำนาญการ กรรมการ 
 6  นางสาวนพพร  แก้วพิบูลย์ ครชูำนาญการ กรรรมการ 
 7.  นางสาวนุชญา  ทองพูล ครชูำนาญการ กรรมการ 
 8.  นางสาวอทิยา  ลิขิตจรรยารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 9.  นางอัญชลี  แคยิหวา ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 10.  นางสาวโศรยา  เล๊าะและ ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๘๑ 

 

 
 

เลขที่  ๖๔  หมู่  ๓  ถนนสงขลา – นาทวี  ตำบลคู  

อำเภอจะนะ  จังหวดัสงขลา 

โรง เรี ยนจะนะชนูปถัมภ์  


