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ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561โรงเรียนเขาย้อยวิทยาฉบับนี้  จัดท า

ขึ้นตาม กฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3  ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี      เพื่อ
รายงานผลการ ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      ซึ่งเป็นผล 
ส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 
มาตรฐาน ได้แก่ 1) คุณภาพของผู้เรียน 2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 3) กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา   (องค์การ
มหาชน) ต่อไป  

ขอขอบคุณคณะครู   ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ท่ีมีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ปีการศึกษา 2561 
ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป  
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บทสรปุของผูบ้ริหาร 
 

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี  121/1 หมู่ท่ี3   ต าบลเขาย้อย    อ าเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 

รหัสไปรษณีย์ 76140   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เปิดสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  และระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ถึง  ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันปีท่ี 3  มีบุคลากรจ านวน 51 คน จ าแนกเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1คน ข้าราชการครู จ านวน 38 

คน  พนักงานราชการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง จ านวน 8 คน  ครูพี่เล้ียงจ านวน 2 คน  และพนักงานธรุการจ านวน 

1 คน มีนักเรียนท้ังส้ินจ านวน 720 คน จ าแนกเป็นระดับช้ันการศึกษาข้ันพื้นฐานจ านวน 684 คนและระดับช้ัน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน 36 คน      ได้ด ำเนินกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งตำมระบบประกันคุณภำพ

ภำยในอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยด าเนินงานตามกฎกระทรวง      การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

และมีผลการด าเนินงาน ดังนี ้

  

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี ้

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 

2. ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน    เขียนและคิดค านวณตาม

เหมาะสมตามระดับช้ัน นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือนักเรียนท่ีมีลักษณะความต้องพิเศษได้รับ

การพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง      นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

สามารถน าเสนอช้ินงานหรือโครงงานต่าง ๆ ได้ เช่น โครงงานทางวิทยาศาสตร์        โครงงานทางคณิตศาสตร์  

โครงงานในรายวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นแก้ปัญหา   และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม โดยได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68         ได้รับเหรียญทอง
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ชนะเลิศ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ในการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว       ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

และได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นักเรียนรู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย มีความเคารพและให้

เกียรติกัน         มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน    เช่น    

กิจกรรมประกวดร้องเพลง  ประกวดแต่งกายแฟนซี   การประดิษฐ์พานไหว้ครู   การแสดงละคร   การแข่งขัน

กีฬาต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น   มีสามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองผ่าน

การสร้างสรรค์ ช้ินงานต่าง ๆ เช่น  การประดิษฐ์เก้าอี้จากเศษวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียน      ตามโครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ    การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในชุมชน  ตามโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน

บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    การสร้างนวัตกรรมจากการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 5   การ

สร้างเกมและนวัตกรรม จากการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษารายวิชาการออกแบบเทคโนโลยีและ

วิทยาการค านวณ   การออกแบบผลิตภัณฑ์ลายหน้าหมอนเพื่อจ าหน่ายของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร

วิชาชีพ เป็นต้น     ซึ่งจากผลการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย    ส่งผลให้ร้อยละของ

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีเลิศตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน     จ านวนนักเรียนติด 

0 ร มผ.มีจ านวนลดลง   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ

ระดับชาติสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2560  

 นักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษา ต่อ      ตามโครงการเปิดโลกทัศน์เตรียมความพร้อมสู่รั้ว
มหาวิทยา ของงานแนะแนวเป็นลักษณะโครงการให้พี่ ท่ีส าเร็จการศึกษาและก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
มหาวิทยาลัยมาแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การเปิดรายวิชา
เพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ท่ีหลากหลาย การด าเนินโครงการนิทรรศการวิชาการเป็นการปู
พื้นฐานด้านอาชีพให้แก่นักเรียนรวมท้ังจากการน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกได้เห็นแนว
ทางการประกอบอาชีพสุจริตหลายๆ อาชีพ  การแนะแนวทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้  ทักษะและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น     มีแนวโน้มในการจบการศึกษา
พร้อมรุ่นเมื่อส้ินปีการศึกษาเพิ่มข้ึน  

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด กล่าวคือ ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ         ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยของตนเอง      มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ระหว่างวัย   รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด   และมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท     ยอมรับใน



3 
 

 

กฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา  ของสังคม มีสุขภาพจิตท่ีดี     มีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง 
ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 
 ผลการด าเนินงานมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจท่ีชัดเจนในการก าหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา    ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับบริบท เป้าหมายของโรงเรียน   ความต้องการของชุมขนและท้องถิ่น   และสอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ กระจายการบริหารงานออกเป็น 5   กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
งานวิชาการ  กลุ่มงานอ านวยการ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป      กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกลุ่มงานนโยบายและ
แผน   จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ          มีวิธีการด าเนินการท่ี
หลากหลาย ผ่านกระบวนการ PDCA และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC )      ส่งผลให้การบริหารจัดการ
สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้    ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2560-
2564   แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมาย     ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน  ให้บริการแก่ชุมชนตามโอกาสเอื้ออ านวย   
พัฒนางานวิชาการ   กิจกรรมต่างๆ อย่างรอบด้าน       โดยเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมและตรวจสอบได้   

ส่งเสริมครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามท่ีหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นตามความสนใจและตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

 
 ผลการด าเนินงานมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)  ท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพบริบท
และเอกลักษณ์ไทยทรงด า ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกับการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว้  
ด าเนินการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบการด าเนินงานเรียนรวม เพื่อคัดกรองนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ ส่งผลให้จัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายผ่านเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น การสอนแบบโครงงาน เทคนิค
บันได 5 ข้ัน การสอนแบบสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ท่ีส าคัญๆ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์คริสต์มาส กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุดและกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ การส่งเสริมให้นักเรียน
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ได้แสดงออกทางความสามารถท้ังด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดง  ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานปิ่นมาลากุลฯลฯ 
รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน เช่น ห้องสมุด ห้องอาเซียน  ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์
วัฒนธรรมไทยทรงด า และแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น วัดยาง  วัดห้วยหลวง พิพิธภัณฑ์ปานถนอม สวนตาลลุง
ถนอม ศูนย์การเรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจ าลองกรุง เทพ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ        ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราว
เขากล้ิง  อุทยานราชภักดิ์   เป็นต้น  ประเมินนักเรียนจากสภาพจริง ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ท่ีเหมาะสมและหลากหลาย โรงเรียนด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนและเข้มแข็ง 
ท าให้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกท่ีดี จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้
เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ คณะครูทุกฝ่ายงานและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ช่ัวโมง เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนน าไปสู่การท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง มีการนิเทศติดตามการ
สอนอย่างเป็นระบบ จนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนา ส่งผลให้จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ตามเกณฑ์ 
0 ร มผ. ได้รับการแก้ไขและมีจ านวนท่ีลดลง ระดับประสิทธิภาพในมาตรฐานท่ี 1 จึงสูงขึ้น  
 
3. ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

 จุดเด่น 
 จุดเด่นมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 นักเรียนสามารถอ่านหนังสือออก และสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้    มีทักษะการค านวณ 
เหมาะสมทุกระดับช้ัน 

 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับ 
ชาติ ในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค: ภาคกลางและภาคตะวันออก)  ในการแข่งขันรายการต่างๆ และได้รับรางวัล ดังนี้ 
ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ  ในการแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ ในการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันการวาดภาพระบายสีเอกรงค์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง    สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล และเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ  ได้ เช่น การ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์       การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์      การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ และกำรสร้ำง webpage  

 นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้    วิชำกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ (Independent Study - IS) ตำมหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ท ำให้นักเรียน 
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มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ  ท่ีสำมำรถแก้ปัญหำให้ประสบผลส ำเร็จได้อย่ำงมีคุณภำพ 
สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง  

 นักเรียนมีแฟ้มสะสมผลงำน (portfolio)  ท่ีแสดงถึงหลักฐำนร่องรอยท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นไป  

 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่ำนิยม  จิตสังคมและจิตส ำนึกตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด
ได้รับกำรฝึกทักษะให้อยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย ท้ังด้ำนวัฒนธรรม  ร่วมอนุรักษ์และ
ภำคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยทรงด ำ ได้มีโอกำสได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่ำงชำติผ่ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ และด้ำน
กำยภำพ นักเรียนสำมำรถเรียนรู้และท ำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนเรียนรวม   มีจิตอำสำท่ีดีในกำรช่วยเหลือ
เพื่อน ๆ นักเรียนเรียนรวมด้วยกัน 

 
 จุดเด่นมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 โรงเรียนมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
 มีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ใช้เทคนิคกำรประชุมท่ีหลำกหลำยวิธี   

เช่น กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง และกำรประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และเป้ำหมำย ท่ีชัดเจน  

 มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ท่ีสอดคล้องกับผล
กำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  

 กำรใช้ระบบประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น  
ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  

 ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำรรวบรวมและสรุปข้อมูล 
เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  

 ด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเข้มเข็ง ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะครูใน
โรงเรียนเย่ียมบ้ำนนักเรียนครบทุกบ้ำน ให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนผ่ำนกระบวนกำรคัดกรองท้ังด้ำนกำรเรียน
และด้ำนพฤติกรรม ด ำเนินกำรช่วยเหลือด้วยกำรสอนซ่อมเสริม  มอบทุนกำรศึกษำและสนับสนุนด้วยกำรจัด
กิจกรรมท่ีหลำกหลำย ฝึกซ้อมนักเรียนเข้ำแข่งขันทักษะต่ำง ๆ ตำมศักยภำพ 

 ส่ง เสริ ม ให้ ครูท ำสร้ ำ ง ชุมชนแห่งกำร เรียนรู้ทำงวิ ชำชี พ  (Professional Learning 
Community-PLC) เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเรียน พฤติกรรมของนักเรียนและแก้ไขปัญหำทำงด้ำนระบบงำน
ของโรงเรียน  

 มีกำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยมีช่องทำงใน
กำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศหลำกหลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์โรงเรียน เว็บเพจประชำสัมพันธ์ทำงเฟซบุ๊ก  มี
กำรจัดท ำจุลสำรประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนปีกำรศึกษำละสองฉบับ  

 มีกำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ ปรับภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้มีควำมสมบูรณ์ สวยงำม เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้จำก
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ส่ือ และเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ใช้บริกำร  

 มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบผ่านการประสานงานท้ัง 5 กลุ่มงาน  เพื่อให้
ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระยะ 

 
จุดเด่นมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น และมีหลักสูตรเรียนรวม
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติ  ใช้
วิธีการสอนท่ีทันสมัยสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  

 ส่งเสริมนักเรียนใช้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน จัดการเรียนรู้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและชุมชน ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนโดยเน้นให้ครู ผู้สอนมีปฏิ สัมพันธ์ เ ชิงบวกกับนักเรียน  
เน้นกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข ด ำเนินกิจกรรมตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเข้มแข็ง  

 ครูและผู้เกี่ยวข้องมีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์ร่วมกัน ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำง
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community-PLC)  

 มีกระบวนกำรนิ เทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่ อน ำผล 
กำรประเมินไปปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหา 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 พัฒนาความรู้ความสามารถในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติท่ีสูงขึ้น    

 มุ่งพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมท่ีมีความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ า ภายใต้กรอบระยะเวลาในการด าเนินการอย่างชัดเจน  

 จัดจิกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดสอนใน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้ครบทุกช้ันป ี
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 มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพได้ในชีวิตจริง  

 มุ่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้กล้าแสดงออกโดยเฉพาะด้านการส่ือสารในท่ี
สาธารณชนให้มากขึ้น ฝึกภาวะความเป็นผู้น าให้กับนักเรียนในทุกระดับช้ัน 

 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยและรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย
เพื่อลดความเส่ียงการมีผลการเรียนท่ีติด 0 ร มผ. 

 ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการแสดงศิลปะร าไทยทรงด าให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น  
 

จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ควรพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เช่ือมโยงครอบคลุมทุกกลุ่มบริหารงาน  
โดยผ่านระบบเครือข่าย สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ
งานได้ท้ังระบบ ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 ควร ส่ง เสริ ม ให้ ครูมี ก ารวิ เคราะห์ ผู้ เ รี ยนรายบุคคล  และน าข้อมู ลมาวิ เคราะห์   
เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน  มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 ควรมีการติดตาม ประเมินผลครูและบุคลากร หลังการฝึกอบรมในการน าความรู้
ความสามารถจากการฝึกอบรมไปปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน มีระบบการนิเทศการเรียน
การสอนท่ีเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูหลังการประเมิน 

 ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย
และต่อเนื่อง บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  

 ควรมีการประเมินคุณภาพส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าผลไปปรับปรุงแก้ ไข  
และวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น  

 ควรให้นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผลในทุกกิจกรรมการเรียนรู้  
มากขึ้น  

 ควรมีการด าเนินงาน PLC อย่างเป็นระบบ มีร่องรอยหลักฐานอย่างชัดเจน น าผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรม PLC มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจน 
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4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1)  ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณให้เป็น
รูปธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยจัดเป็นโครงการพัฒนาท่ีมีการติดตาม   นิเทศการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 2)  พัฒนาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้น 
 3)  ส่งเสริมนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  
 4)  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเพิ่มข้ึน ฝึกนักเรียนได้น าเสนองานการศึกษาด้วยตนเอง 
 5)  ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เกิดภาวะความเป็นผู้น า สามารถส่ือสารได้เหมาะสมในท่ีสาธารณชน 
 6)  ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สร้างช้ินงานหรือ
ผลงานท่ีสามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต  
 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตให้มีความเสถียร  และเอื้ออ านวยต่อ 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
  2) ด าเนินการพัฒนางานด้านวิชาการให้นักเรียนได้เรียนรู้รอบด้าน เน้นการฝึกทักษะอาชีพเช่ือมโยง
กับการน ามาใช้ในชีวิตจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น 
  3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมี ส่ วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1) ด าเนินการขับเคล่ือนชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม  
และต่อเนื่อง สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 2) ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดท า 
การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3) พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน  
จัดให้มีการบูรณาการเพื่อลดภาระงานของนักเรียน 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน เขาย้อยวิทยา 
ที่อยู ่ 121 /1  ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140  

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 76100339 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ผู้อ านวยการ นายสาโรช  ระหว่างบ้าน 

โทรศัพท์ 032-562512 , 032-439746    

โทรสาร 0-3243-9746 ต่อ  300   

E-mail :   may.oraparn@gmail.com , Website http://www.khaoyoiwit.ac.th 

เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 

ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 

 
วิสัยทัศน์ :  มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  สู่มาตรฐานสากล  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยความร่วมมือของชุมชนและโรงเรียน
อย่างเข้มแข็ง 
 พันธกิจ : พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง สู่มาตรฐานสากล สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน สร้างนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา 
ระบบบริหารประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 อัตลักษณ์นักเรียน : ยิ้มง่ำย ไหว้สวย ช่วยงำน สืบสำนไทยทรงด ำ 
 อัตลักษณ์ครู : รอบรู้ สู้งำน ประสำนชุมชน เป่ียมล้นคุณธรรม 
 อัตลักษณ์ผู้บริหำร : มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล  ด ำรงไว้ซึ่งคุรธรรม 
 อัตลักษณ์ของบุคลำกร : รู้หน้ำท่ี มีน้ ำใจ พร้อมให้บริกำร  

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงด ำ  
 
 
 

mailto:may.oraparn@gmail.com
http://www.khaoyoiwit.ac.th/
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  1.2.1) ตารางที่ 1 แสดงจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561  ( 31 มีนาคม 2562) 

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ าเภอเขายอ้ย จังหวัดเพชรบุรี 

บุคลากร 

ผู้บ
ริห

าร
 

ครู
ผู้ส

อน
 

พน
ักง

าน
รา

ชา
กา

ร 

ครู
อัต

รา
จ้า

ง 

เจ
้าห

น้า
ที่ธ

ุรก
าร

 

ครู
ผู้เ

ลี้ย
ง รวม

บุคลากร 

ปี
การศึกษา 

2561  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง (คน) 

1 0 6 32 1 0 1 7 0 1 0 2 51  

 
1.2.2) ตารางที่ 2  แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

ท่ี กลุ่มสาระฯ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ  

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 
 ครู

ผู้ช่
วย

 

ครู
 ค

ศ.
1 

ครู
 ค

ศ.
2 

ครู
 ค

ศ.
3 หมายเหตุ 

1 บริหารการศึกษา 0 1 0 0 0 1  
2 ภาษาไทย 1 4 0 0 4 1  
3 คณิตศาสตร์ 1 4 0 0 4 1 ไม่นับรวม 

พนักงาน
ราชการ
และอัตรา
จ้าง 

4 วิทยาศาสตร์ 4 3 0 4 2 1 
5 สังคมศึกษา 3 1 1 0 0 3 
6 สุขศึกษา 1 0 0 0 0 1 
7 ศิลปศึกษา 1 0 0 0 1 0 
8 การงานอาชีพฯ 7 4 1 0 6 4 
9 ภาษาต่างประเทศ 3 1 0 1 2 0 
รวม 22 17 2 5 19 11 

  

         ที่มา : งานบุคคล 
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 1.3 ข้อมูลจ านวนนักเรียน 
1) ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2561) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 101 75 176 29.33 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 6 103 76 179 29.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 75 80 155 25.83 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3 37 51 88 29.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 9 23 32 16.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 19 35 54 27.00 

รวม 25 344 340 684  

ปวช.ปีท่ี 1 1 - 15 15 15.00 

ปวช.ปีท่ี 2 1 1 15 16 16.00 

ปวช.ปีท่ี 3 1 _ 5 5 5.00 

รวม 3 1 35 36  

รวมทั้งหมด 28 347 375 720  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 

2) ตารางที่ 4 แสดงจ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล 31 มีนาคม 2560) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 113 84 197 32.83 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 6 84 88 172 28.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 85 91 176 29.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 12 27 39 19.5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 20 37 57 28.5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 22 34 56 28 

รวม 24 336 351 697  

ปวช.ปีท่ี 1 1 - 16 16 16 

ปวช.ปีท่ี 2 1 - 5 5 8 

ปวช.ปีท่ี 3 1 1 3 4 4 

รวม 3     

รวมทั้งหมด 27   722  
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ ดนตรี การงานฯ ภาษาอังกฤษ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 170 72 42.35 107 62.94 71 41.76 108 63.53 118 69.41 143 84.12 57 33.53 98 57.65 94 55.29 

ม.2 173 59 34.10 80 46.24 40 23.12 70 40.46 28 16.18 90 52.02 8 4.62 59 34.10 57 32.95 

ม.3 150 43 28.66 27 18.00 27 18.00 79 52.67 48 32.00 112 74.67 90 60.00 41 27.33 74 49.33 

ม.4 85 13 15.29 21 24.71 7 8.23 40 47.06 42 49.41 22 25.88 44 51.76 19 22.35 25 29.41 

ม.5 30 18 60.00 9 30.00 13 43.33 22 73.33 25 83.33 9 30.00 20 66.67 22 73.33 13 43.33 

ม.6 53 5 9.43 7 13.21 27 50.94 33 62.26 46 86.79 20 37.73 45 84.91 53 100 1 1.88 

รวม 661 210 31.77 251 37.97 185 27.99 352 53.25 307 46.44 396 304.42 264 39.94 292 44.17 264 39.94 
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ตารางที่ 6 แสดงจ านวนนักเรียนที่มีการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

  

ระดับชั้น 

  การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 

จ านวน การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลย ี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นร.ทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

ม.1 170 170 0 170 0 170 0 170 0 170 0 ม.1 170 170 100.00 0 0.00 
ม.2 173 173 0 173 0 173 0 173 0 173 0 ม.2 173 173 100.00 0 0.00 
ม.3 150 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 ม.3 150 150 100.00 0 0.00 
ม.4 85 85 0 85 0 85 0 85 0 85 0 ม.4 85 85 100.00 0 0.00 
ม.5 30 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 ม.5 30 30 100.00 0 0.00 
ม.6 53 53 0 53 0 53 0 53 0 53 0 ม.6 53 53 100.00 0 0.00 
รวม 661 661 0 661 0 661 0 661 0 661 0 รวม 661 661 100.00 0 0.00 



16 
 

 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 

  จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

จ านวน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

นร.ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 170 105 61.76 65 38.24 0 0.00 0 0.00 72 42.35 98 57.65 0 0.00 0 0.00 

ม.2 173 134 77.46 39 22.54 0 0.00 0 0.00 134 77.46 39 22.54 0 0.00 0 0.00 

ม.3 150 101 67.33 49 32.67 0 0.00 0 0.00 60 40.00 90 60.00 0 0.00 0 0.00 

ม.4 85 30 35.29 55 64.71 0 0.00 0 0.00 18 21.18 67 78.82 0 0.00 0 0.00 

ม.5 30 22 73.33 8 26.67 0 0.00 0 0.00 12 40.00 18 60.00 0 0.00 0 0.00 

ม.6 53 40 75.47 13 24.53 0 0.00 0 0.00 32 60.38 21 39.62 0 0.00 0 0.00 

รวม 661 432 65.36 229 34.64 0 0.00 0 0.00 328 49.62 333 50.38 0 0.00 0 0.00 
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1.6 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 

1) ตารางที่ 8 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 

 1.1 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนรวมเฉลี่ย 
91 93 94 95 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

ระดับสังกัด สพฐ. 55.04 29.1 30.28 36.43 37.71 

ระดับเขตพื้นท่ี 55.7 28.87 31.64 36.92 38.28 

ระดับโรงเรียน 51.22 25.46 24.78 33.26 33.68 

 

 1.2 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวม

เฉลี่ย 01         
ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

ระดับสังกัด สพฐ. 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 35.32 

ระดับเขตพื้นท่ี 50.52 36.62 32.08 35.51 31.83 37.31 

ระดับโรงเรียน 47.97 36.04 25.85 31.89 27.97 33.94 

2) ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจ าปี

การศึกษา 2560-2561 

 2.1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  

 

 

 
 
 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

2560 2561 ผลการพัฒนา 

ภาษาไทย 46.55 51.22 4.67 

ภาษาอังกฤษ 27.48 25.46 -2.02 

คณิตศาสตร์ 24.1 24.78 0.68 

วิทยาศาสตร์ 31.32 33.26 1.94 

คะแนนรวมเฉลี่ย 32.36 33.68 1.32 
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2.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

2560 2561 ผลการพัฒนา 

ภาษาไทย 49.25 47.97 -1.28 

สังคมศึกษา  34.7 36.04 1.34 

ภาษาอังกฤษ 28.31 25.85 -2.46 

คณิตศาสตร์ 24.53 31.89 7.36 

วิทยาศาสตร์ 29.37 27.97 -1.4 

คะแนนรวมเฉล่ีย 33.23 33.94 0.71 
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ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 

 

มาตรฐานการศึกษาชั้นพื้นฐานมาตรฐานโดยรวม : ดีเลิศ  

มาตรฐานสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพด้านผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 

จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  พบว่า        โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

มีผลการด าเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”  โดยมีผลการการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.1.1 กระบวนการพัฒนา 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถทางโรงเรียนได้ด าเนินการ

สอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อคัดกรองนักเรียนท่ีมีผลการสอบท่ีดีเข้า
เรียนในห้องเรียนท่ี 1 และ 2 ส่วนห้องท่ี 3-6 ใช้วิธีการคละนักเรียนตามความสามารถ เมื่อจบปีการศึกษามีการ
คัดกรองนักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับสูงขึ้นให้ได้มีโอกาสเล่ือนช้ันมาอยู่ห้อง 1 หรือ 2  ท าให้สามารถคัด
กรองและจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนในห้องเรียนท่ี 1 และ 2 ได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน รวมท้ังด าเนินการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน การค านวณ
เพื่อแยกนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและหลักสูตรในลักษณะหลักสูตรเรียน
รวม 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ   เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนให้สอดคล้องกับแนวคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานสถานศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่าน เขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน-
เขียนภาษาไทยตามแนวนโยบายเดินหน้าประเทศไทยเพื่อคัดกรองและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านเขียน
สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองและช่วงวัย  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดส ารวจ
ความสนใจและความต้องการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเพื่ อจัดหาหนังสือท่ีสอดคล้องกับความ

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ต้องการ จัดท าสมุดบันทึกการอ่าน กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่ กิจกรรมตอบค าถามประจ าสัปดาห์และ
กิจกรรมห้องสมุดสัญจรเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสนอค าศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมสัปดาห์วัน
คริสต์มาสและค่ายภาษาอังกฤษ    ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาทักษะการส่ือสาร สรุป
ความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสาร ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด น าเสนอความคิด วิธีการ
แก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและน าเสนอ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น    จัดสอนซ่อมเสริม วัดและประเมินผลนักเรียนสอดคล้องตามศักยภาพและความแตกต่างของนักเรียน 
นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว โรงเรียนยังมีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้
นักเรียนได้ร่วมแข่งขัน  เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมสัปดาห์
วันคริสต์มาส  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ รวมท้ังส่งเสริม
นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก อย่างสม่ า เสมอ  ทางโรงเรียนยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ฝึกทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักใช้
ทักษะในการด าเนินชีวิตผ่านกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน กิจกรรมนิทรรศการวิชาการและตลาดวิชา  ร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว Active Leaning ,DLTV และสะเต็มศึกษาส่งเสริมให้
นักเรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ สืบค้นและสร้างนวัตกรรม หรือช้ินงานด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการกลุ่ม การ
สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณา
การ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และเปิดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และมัธยมศึกษาปีท่ี 5ตามแนวการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ปลูกฝังนักเรียนให้มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยใช้วิธีการสอดแทรกบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดต้ังบริษัทจ าลอง เพื่อจ าหน่ายสินค้าและการสร้างผลิตภัณฑ์จากลายหน้าหมอนไทยทรงด าของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่มงานแนะแนว จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกทัศน์ (พี่แนะน าน้อง) ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีรุ่นพี่ ท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนและก าลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยมาให้ค าแนะน าใน
การศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนเห็นแนวทางการในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต  ปลูกฝังนักเรียนหารายได้พิเศษจากการท างานช่วงปิดเทอม  

พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิค วิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ใช้ส่ือการสอน DLIT  ส่ือวิดีทัศน์ ส่ือ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลท่ีหลากหลาย ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า  ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 
3 ห้อง   ห้องอาเซียน  ห้องสมุด ห้องศิลปะ  ฯลฯ หรือการน านักเรียนไปเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน เช่น สวนป่าภูมิรักษ์ ซึ่งมีต้นไม้นานาชนิด ร่มรื่น ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับพักผ่อน ในยามว่างของ
นักเรียนและบุคลากรต่างๆ  สวนวรรณคดีไทย มีต้นไม้ในวรรณคดีและป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และ
ตัวละครในวรรณคดี  คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอน ขยายผลการอบรม มีการประชุม 
PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อด าเนินการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
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ร่วมกัน มีการวัดและประเมินผลท่ีเป็นระบบ หลากหลายเหมาะกับความแตกต่างและศักยภาพของนักเรียน 
ส าหรับนักเรียนเรียนรวมท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และการมองเห็นจะได้รับการวัดและประเมินผลท่ี
แตกต่างจากนักเรียนท่ีปกติ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้การสัมผัสและการท าส่ืออักษรเบรลล์ในการจัดกิจกรรม 

จากการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พัฒนาท้ังด้านวิชาการ

ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต จิตสาธารณะ จึงส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 

มีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในการสืบค้นแสวงหาความรู้และสร้าง

นวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์ได้ มีทัศนคติท่ีดี มีความพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพท่ีสุจริต  

 

1.1.2 ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท้ังด้าน
ทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการสอนเสริม      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและใช้วิธีการวัดและประเมินตามศักยภาพเป็นรายบุคคลตามแนวนโยบายการเรียนรวมของโรงเรียน      
ท าให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับการแก้ไขและพัฒนาการเรียนตามศักยภาพของตน     นักเรียนปกติได้รับการพัฒนา
ด้านการอ่านเขียนได้ตรงตามมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์  เขียนของแต่ละระดับช้ัน        นักเรียนสามารถ
เขียนส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม      รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย มีความเคารพและให้เกียรติกัน        นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก     
สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง      เมื่อจบปีการศึกษา นักเรียนเรียนต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะกับตนเอง     นักเรียนสามารถเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพ
ท่ีสุจริตได้   

1.1.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
- ผลการทดสอบตามแนว pisa ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68  
- จ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรม /โครงการของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย 

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  กิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ, กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะฯลฯ 
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  1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 กระบวนการพัฒนา 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เข้าไปในทุก ๆ กิจกรรม  ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความกตัญญตู่อสถาบัน

ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมดูแลเขตรับผิดชอบ ปลูกฝังนิสัยรักษ์ส่ิงแวดล้อม   

ด าเนินนโยบายตามโครงการ   Zero Waste School กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนจัดต้ังให้มคีณะกรรมการ

นักเรียนในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกับคณะครู     ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่

ร่วมกันในสังคมเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  กิจกรรมเก็บได้ส่งคืนเพื่อยกย่องและสร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียนท่ี

น าส่ิงของท่ีพบมาส่งครู     ร่วมกับธนาคาร ธกส. จัดต้ังโรงเรียนธนาคารเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรูจั้กเก็บออม

น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต     ปรับพื้นท่ีว่างสร้างรายได้จากผักสวนครัว จัด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชน   ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางหน่วยงานท่ีขอความ

ร่วมมือมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม   เช่น   กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    กิจกรรมแห่เทียนพรรษา    กิจกรรมค่ายคุณธรรม

นอกจากนี้ทางโรงเรียนเปิดรายวิชาเพิ่มเติมวรรณกรรมท้องถิ่น  ชุมนุมดนตรีพื้นบ้าน ชุมนุมอนุรักษไ์ทยทรงด า  

กิจกรรมสืบสานภาษาโซ่ง ส านวนไทยประจ าสัปดาห์  ด าเนินโครงการเขาย้อยวิทย์รักษ์ถิ่นไทยทรงด าเพื่อสร้าง

ความตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิน่ไทยทรงด า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์

อาเซียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน    กิจกรรมสัปดาห์คริสต์มาส  

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วฒันธรรมของชาวตะวนัตก      

 ในด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธงในทุกวัน
ศุกร์    จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม   รอบโรงเรียน
และสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ    เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย   ปรับภูมิทัศน์สวนป่าภูมิรักษ์
เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เล่นดนตรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพและวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง   ภัยจากยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
รวมทั้งเปิดชุมนุมและวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะและความสามารถตามท่ีตนถนัด
ท้ังด้านดนตรี  ศิลปะและกีฬา  
 จากการด าเนินการดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาวะทางกายและสุขภาพจิตท่ีดี   ภูมิใจในท้องถิ่น
ร่วมอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณลักษณะท่ีสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดไว้  
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1.2.2 ผลการด าเนินงาน 

 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด กล่าวคือผู้เรียนมีความ
เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง   มีความตระหนัก 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง      มีทัศนคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย    นักเรียนรู้และตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ   เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด   และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย 
นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท   ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา
ของสังคม มีสุขภาพจิตท่ีดี  
 

1.2.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
- ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- รายงานผลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
- รายงานผลการด าเนินงานแนะแนว 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมี
การพัฒนาขึ้น   จ านวนของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียน  
0  ร มผ. ลดน้อยลง โรงเรียนด าเนินการติดตาม
แก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนติด 0 ร 
มผ.อย่างเป็นระบบ 
2) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3) มีการส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนได้
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพและความ
แตกต่างของนักเรียน  
4) มีหลักสูตรเรียนรวม ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษท าให้จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียน 
 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ให้เพิ่มมากขึ้นครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออก
โดยเฉพาะด้านการส่ือสารในท่ีสาธารณชนให้มากขึ้น 
ฝึกภาวะผู้น าให้นักเรียนในทุกระดับช้ัน  
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้ครบในทุกช้ันปี 
4) ส่งเสริมขยายผลการฝึกทักษะด้านอาชีพให้
ครอบคลุมนักเรียนในระดับสายสามัญด้วย 
5) ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยังต้องเร่งใน
ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางสาระ       
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ   ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนส่วน
ใหญ่ของโรงเรียนต้องกลับรถรับส่ง ท าให้การจัด
กิจกรรมสอนเสริมในตอนเย็นจึงเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก   
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 2.1 กระบวนการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านการบริหารงานออกเป็น 5 งาน  ได้แก่ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานอ านวยการ

และกลุ่มงานนโยบายและแผน โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 

 1) สถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา SWOT ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาเมื่อส้ินปีงบประมาณและส้ินปีการศึกษา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมบุคลากร เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  พัฒนาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและ
มาตรฐานของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและด าเนินการบริหาร
โดยใช้หลัก PDCA จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานเมื่อมีวาระการประชุมประจ าปี  โดยการ
ส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นการสะท้อนความพึงพอใจน าไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 
 2) สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการ
ของชุมชนโดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความพร้อมและความสนใจของนักเรียน
มุ่งเน้นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงด าอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน มีการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายทางการศึกษา 

3) ด าเนินการจัดอัตราก าลังของครูให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตรอย่าง
น้อย 20 ชม./ปีการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ด าเนินการขับเคล่ือนการสร้างชุมชนทางวิชาชีพ (PLC)  
เพื่อให้คณะครูได้ด าเนินการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจเพื่อให้คณะครูเกิดความรักความผูกพันกับเพื่อนครู
และกับสถานศึกษา 
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 4) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เช่น ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า  สวนป่าภูมิรักษ์ ห้องสมุด     
สวนวรรณคดีไทย   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการ  ห้องอาเซียน   ห้องดนตรี และอาคารเรียนท่ี
สะอาดร่มรื่น ปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตไว้บริการนักเรียนและบุคลากรของโรงเรยีน พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีด าเนินการอย่างเป็นระบบ       สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  
 5) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ระบบเครือข่ายออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น  และส่ือสาร
กันในโรงเรียน ท าให้การบริหารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว   รวมทั้งใช้ระบบออนไลน์ในการส่งข้อมูลค าส่ังต่าง ๆ 
เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ 

 2.2  ผลการด าเนินงาน 
 1) สถานศึกษาได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวิ สัยทัศน์  และพันธกิจตามสภาพความต้องการของ
สถานศึกษา ชุมขนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ 
 2) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2560-2564)  แผนปฏิบัติ
การประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศ  ด าเนินการอย่างเป็นระบบ   มีความถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน        สามารถน าไปใช้ได้และมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 3)  สถานศึกษามีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน   เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและจัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา       ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 4) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 5) สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6) สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการเชิงระบบตามโครงสร้างการบริหารงาน  โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 
 7) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร   เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากชุมขนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ แหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีครูและบุคลากรท่ีมีความสามารถและสอนตรงตามวิชาเอก 
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2.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

- แผนกลยุทธ์ ( พ.ศ.2560-2564)  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  
- สารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2561 
- หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนเขำย้อยวิทยำ 
- แฟ้มพัฒนำบุคลำกร , วุฒิบัตร , เกียรติบัตร  
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม โครงงำนของโรงเรียน  

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนมีการบริหารงานและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ มีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีชัดเจนและมีการ
ประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (แผนกลยุทธ์) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการของชุมชนและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ครูผู้สอน สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีการจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
2) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3) พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามให้เป็นระบบมี

ร่องรอยเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

4) ควรจัดท าเครื่องมือประเมินและนิเทศการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างหลากหลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

3.1) กระบวนการพัฒนา 

 1) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทและความ
สนใจของนักเรียน    บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   ด าเนิน
คัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ เพื่อจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส่งเสริมให้คณะครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วย
กระบวนการ Active Leaning  เช่น การสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา การแสดงบทบาทสมมติ  กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   เปิดรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามนโยบายโรงเรียน
มาตรฐานสากล  การจัดการสอนรูปแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี รวมท้ัง
กิจกรรมตามโครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส เป็นต้น  
 2) การจัดการเรียนการสอนมีการใช้ส่ือสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้    รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดย
สามารถสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย   ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน เช่น ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า  สวนป่าภูมิรักษ์  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ   สวนวรรณคดี 
ไทย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พิพิธภัณฑ์ปานถนอม วัดถ้ าเขาย้อย  รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้เรียนผ่าน
การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา เช่น ศูนย์การเรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จ. สมุทรสงคราม      ศูนย์
วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากล้ิง จ.เพชรบุรี อุทยานราชภักด์ิ    จ.ประจวบคีรีขันธ์ สวนตาลลุง
ถนอม วัดนอกปากทะเล เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตไว้บริการให้แก่ผู้เรียน  สนับสนุน 
ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น ห้องเรียน DLIT  website และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้  มีการวัดประเมินผลท่ีเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียน
รวมทั้งให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค  
 3) ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวกให้ผู้เรียนมีความรักและศรัทธาต่อครูผู้สอน และครูมีความรักและเมตตาต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ี
ดีต่อการเรียนและสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      เน้นกระบวนการให้
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ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เรียนและครูผู้สอน  ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมาท างานวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้ประสบการณ์และ
ความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มเวลาและความสามารถ  
 4) ด้านการประเมินผลและวัดผลผู้เรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ และครูผู้สอนมีการติดตามผลการวัดและ
ประเมินผลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนได้จัดท าแบบรายงานผลการเรียน รายงานผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน เป็นต้น 
 5) ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์จัดท าค าส่ังคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ของคณะครู โดยท่ีครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัดกระบวนการ PLC เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ด าเนินการนิเทศการ
เรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูในการจัดกิจกรรมการสอน    นอกจากนี้ยังมีการท า PLC ของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ จัดให้มีการประชุมประจ าเดือนของคณะครูเพื่อด าเนินการตามกิจกรรมและโครงการต่างๆ รวมทั้งขยาย
ผลการเข้ารับการอบรมเพื่อให้คณะครูในโรงเรียนได้รับทราบแนวทางนโยบายต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน  
  

 3.2 ผลการด าเนินงาน 

  จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความ
แตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่ม
อ่อน มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา วัดประเมินผลจากสภาพความเป็น
จริงท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบกลางของส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครูทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้น
ไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.3ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- แฟ้มพัฒนาบุคลากร  
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 
- วุฒิบัตร เกียรติบัตรข้ำรำชกำรและบุคลำกรท่ีได้รับรำงวัล 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น  
 

1) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของชุมชน    ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน โดยเปิดช่องทางให้ชุมชน
ได้แสดงความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการบริหาร
และจัดการของโรงเรียนเพื่อน าผลมาพัฒนาปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น 

2) ส่งเสริมให้มีการน า PLC มาปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและมีรูปธรรมมากขึ้นเพื่อน าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น  
 3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร และเอื้ออ านวยต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

 4) ด าเนินการพัฒนางานด้านวิชาการให้

นักเรียนได้เรียนรู้รอบด้าน  เน้นการฝึกทักษะอาชีพ 

เช่ือมโยงกับการน ามาใช้ในชีวิตจริงอย่างเป็น

รูปธรรมเพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางในการพัฒนา 

 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห ์สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น     จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น       จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพฒันาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้   ดังนี้ 
 

1. จุดเด่น 2. จุดควรพัฒนา 

      ● มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1)  นักเรียนได้รับการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
     ศักยภาพของตนเอง   มีแผนการจัดการศึกษา 
     เฉพาะบุคคล (IEP) ด าเนินการวัดและประเมิน 
     ผลตามศักยภาพของผู้เรียน 
2)  นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่าน 
     เขียน การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
     ได้ด้วยตนเอง  
3)  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน 
     ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับจังหวัด  ระดับ 
     เขตพื้นท่ี/ ภูมิภาคและระดับประเทศ     ได้รับ 
     รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญ 
     ทองแดงเป็นท่ีประจักษ์ 
4)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพ 
     ทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์    อยู่ใน 
     ระเบียบวินัย กฎกติกา ระเบียบของสังคม 
5)  นักเรียนมีจิตสาธารณะและมีน้ าใจต่อผู้อื่น  
6)  จ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาทันรุ่นเดียวกัน 
     มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
7)  นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มผ. มีจ านวนลดลง 
 

 
1)   ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
     โครงงานบูรณาการในหลายกลุ่มสาระฯ อย่าง 
     เป็นรูปธรรมในระดับช้ันต่าง ๆ เพิ่มข้ึน  
2)   ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารใน 
     ชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น 
3)  ส่งเสริมทักษะการสืบค้นโดยใช้ระบบเทคโนโลยี 
     เพิ่มขึ้น 
4)  จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานแก่นักเรียนใน 
     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 
     4 ก่อนเปิดภาคเรียน 
5)  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 
     รายวิชา การค้นคว้าอิสระ (IS) ในครบในทุก 
     ระดับช้ัน 
6)  ส่งเสริมนักเรียนในการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถ 
     น ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
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1. จุดเด่น (ต่อ) 2. จุดควรพัฒนา (ต่อ) 

● มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
1)  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ใช้หลักการบริหาร ให้ทุก 
    ฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารและมีวิสัยทัศน์ท่ีดีใน 
    การบริหารงาน   เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 
    บุคลากรในโรงเรียนมีความต้ังใจ      และมีความ 
    พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทท่ีได้รับ 
    มอบหมาย 
2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น 
    ระบบ PDCA      เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
    โรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์   
    พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา 
    คุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา 
   ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป 
   การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
   ตามมาตรฐานหลักสูตรของ สถานศึกษา  
3) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
   มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
   การด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
4) สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ 
   โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
      1) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
     2) ด าเนินการพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น 
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1. จุดเด่น (ต่อ) 2. จุดควรพัฒนา (ต่อ) 

● มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
1)  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความ 
     ต้ังใจ    มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลา 
     และความสามารถ 
2)   ครูใช้เทคนิควิธีการสอนแบบ Active Leaning 
     เพิ่มขึ้น น าส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรม 
     การเรียนการสอน     เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ 
     เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและ 
     ภายนอกห้องเรียน  
3)   ครูมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายและน า 
     ความรู้ดังกล่าวมาเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและ 
     ชุมนุมท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาท่ี 
     หลากหลายตามความสนใจ  
4)  จัดให้มีการประชุม PLC ท้ังในกลุ่มย่อย กลุ่ม 
     สาระการเรียนรู้ กลุ่มงานและประจ าเดือนจึง 
     เปิดโอกาสได้ให้คณะครูได้แสดงความคิดเห็น 
     แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนานกัเรียนและ 
     โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 
1) ควรเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมแนวบูรณาการในแต่ 
    ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นการลดภาระการ 
    ท างานของนักเรียน  
 
2) ครูควรใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการ 
    เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ออกแบบข้อสอบวัดผลท่ีมี 
    ท้ังอัตนัยและปรนัย 
3) การประชุม PLC ควรมีการจัดท าเป็นระบบและมี 
    เอกสารร่องรอยหลักฐานอย่างชัดเจนขึ้น  
 
 
 

 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1)  ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณให้ 
เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยจัดเป็นโครงการพัฒนาท่ีมีการติดตาม   นิเทศการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
  2)  ส่งเสริมนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน  
  3)  ส่งเสริมนักเรียนในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแสวงหาความรู้    เพื่อพัฒนา 
ตนเองเพิ่มขึ้น  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าเพิ่มข้ึน  ฝึกนักเรียนได้น าเสนองานการศึกษาด้วยตนเอง
แก่สมาชิกในห้องเรียนหรือสมาชิกในโรงเรียน 
  4) ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรยีนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา   ให้เป็นรูปธรรม
และมีบทบาทในการเป็นผู้น าของโรงเรียน 
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   5) ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สร้างช้ินงานหรือ
ผลงานท่ีสามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน     ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
  2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร   และเอื้ออ านวยต่อการ 
จัดการเรียนการสอน 
  3) ด าเนินการพัฒนางานด้านวิชาการให้นักเรียนได้เรียนรู้รอบด้าน   เน้นการฝึกทักษะอาชีพ 
เช่ือมโยงกับการน ามาใช้ในชีวิตจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  1) ด าเนินการขับเคล่ือนชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและ 
ต่อเนื่อง สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  2) ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   การจัดท า
การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  3) พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน จัด
ให้มีการบูรณาการเพื่อลดภาระงานของนักเรียน 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1) การจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอเพื่อให้สามารถน ามาจัดกิจกรรมหรือด าเนินโครงการท่ี 
หลากหลายเพิ่มข้ึน 

2  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน    ใน 
ศตวรรษท่ี 21  

3) พัฒนาด้านการสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้   ตามแนวทางของการ 
ประเมินผลการทดสอบระดับชาติ O-NET และ PISA อย่างดี  
  4) จัดสรรบุคลากรเพื่อแบ่งเบาภาระงานพิเศษของครู  
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ค าส่ังโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
ที่   33/๒๕๖1 

เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา  
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖1 

                         ----------------------------------------------------------------------------------- 
 ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 และ
ประกำศคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2561 ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนต้น
สังกัดของสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนจัดให้มีกำรติตดำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 ดังนั้นโรงเรียนเขำย้อยวิทยำจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 
 นำยสำโรช  ระหว่ำงบ้ำน ประธำนกรรมกำร 
 นำงทิพวรรณ  เกิดดี  รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวสุมำพร  คล้ำยคลึง รองประธำนกรรมกำร 
 นำยวรำกรณ์  นำถมทอง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นำยโกศล  เกิดดี  กรรมกำร 
 นำยชำญศิลป์  ศำสตร์สูงเนิน   กรรมกำร 
 นำงสำวส ำรำญ  สังคีรี  กรรมกำร 
 นำงสำวเสำวลักษณ์ กันหะ  กรรมกำร 
 นำงสำวณรัฎชำ  มณีนิล  กรรมกำร 
 นำงสำวเนำวรัตน์ เจตดุ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำววรำงคณำ เปรมปรีด์ิ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าท่ี ติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
  
     สั่ง  ณ วันที่ 25 พฤษภำคม 2561  
       

 

            (นายสาโรช   ระหว่างบ้าน) 
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     ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  

 

 
 

ค าส่ังโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
ที่   20/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา      
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๑ 

                         ----------------------------------------------------------------------------------- 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่ำ
ด้วยมำตรฐำน และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑  เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ให้เป็นไปตำมระบบ  จึง
แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

 นายสาโรช  ระหว่างบ้าน ประธานกรรมการ  ................................ 
 นางสาวสุมาพร  คล้ายคลึง รองประธานกรรมการ  ................................ 
 นายชาญศิลป์  ศาสตร์สูงเนิน กรรมการ   ……………….….......... 
 นางสาวส าราญ  สังคีรี  กรรมการ   …………………........... 
 นายโกศล  เกิดดี  กรรมการ   ……………….……....... 
 นางทิพวรรณ  เกิดดี  กรรมการ   ……………….….......... 
 นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ  กรรมการและเลขานุการ  ................................ 
 หน้าที่  วางแผน/ บริหารจัดการ/ ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยการให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ   
๒.  คณะกรรมการด าเนินงานประเมินผลและจัดเตรียมข้อมูลแฟ้มมาตรฐาน ๓ มาตรฐาน 

 ๒.๑  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 นางสาวสุมาพร  คล้ายคลึง ประธานกรรมการ  ............................... 
 นายอรรคพล  สงวนยวง รองประธานกรรมการ  ............................... 
 นางสาวสิปภา  โชติโภคินสุข กรรมการ   ............................... 

 นางรัชน ู  ศันเสนียกุล กรรมการ   ............................... 

 นางสาวปิยธิดา  หล้าแหล่ง กรรมการ   ............................... 
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นางสาวชนนิกานต์ สังข์สุวรรณ กรรมการและเลขานุการ  ............................... 

 นางสาวภัทรพร  กล่ินอุบล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ............................... 

 หน้าท่ี รวบรวมข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน,ผลการสอบ PISA 

,ผลการทดสอบแห่งชาติปีการศึกษา (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลการประเมินนักเรียนเป็น

รายบุคคลจากครูท่ีปรึกษา,   ผลการเข้าใช้ห้องสมุด, แหล่งการเรียนรู้     รวมทั้งการด าเนินงานของโรงเรียนท่ี

จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและแนวทางพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ ประธานกรรมการ  ............................... 

 นายชาญศิลป์  ศาสตร์สูงเนิน รองประธานกรรมการ  ............................... 

 นางสรินยา  ศาสตร์สูงเนิน กรรมการ   ............................... 

 นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการ   ............................... 

 นางสาวบุญทวี  สาดสาน  กรรมการ   ............................... 

 นายศิริพงศ์  ชมเสือ  กรรมการ   .............................. 

 นางอารีรัตน ์  นามเทศ  กรรมการ   .............................. 

 นางสาวสุวิมล  พลค ามาก กรรมการ   ............................... 

 นางสาวกนกวรรณ ยิ่งประสบผล กรรมการและเลขานุการ  ............................... 

 นางสาววรัญญา  ทิพย์กรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ............................... 

 หน้าท่ี  รวบรวมข้อมูลภาวะโภชนาการ, สมรรถนะทางกายของนักเรียนทุกระดับช้ัน , รายช่ือกิจกรรม

ชุมนุมและจ านวนนักเรียนในชุมนุม,ข้อมูลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน,       รวมทั้งการด าเนินงานของ

โรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียนและแนวทางพฒันาในปีการศึกษา

ต่อไป 

          ๒.๒  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

            นายสาโรช  ระหว่างบ้าน ประธานกรรมการ   ................................... 
            นางสาวส าราญ  สังคีรี  รองประธานกรรมการ  ................................... 
 นางสาวสุมาพร  คล้ายคลึง กรรมการ   .............................. 
 นายโกศล  เกิดดี  กรรมการ   .............................. 
 นายชาญศิลป์  ศาสตร์สูงเนิน กรรมการ   .............................. 
 นางทิพวรรณ  เกิดดี  กรรมการ   .............................. 
 นางชะบา  สรรพคุณ กรรมการ   .............................. 
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 นายสุนทร  ท่ังทอง  กรรมการ   .............................. 
 นางสุมา   แท่นนิล  กรรมการ   ............................. 
 นายมาฆรัตน ์  เลิศศิริรักษ์ กรรมการ   ............................. 

นางสาวอรพรรณ  ระหว่างบ้าน กรรมการ   .............................. 
 นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ  กรรมการและเลขานุการ  .............................. 
 นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ .............................. 
 หน้าท่ี  รวบรวมข้ันตอนการด าเนินการของโรงเรียนในการด าเนินงานบริหารฝ่ายต่างๆ และผลของ
การด าเนินงาน   รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาตนเองของบุคลากรภายในโรงเรียน,          ข้อมูลการศึกษาต่อ, 
ข้อมูลทุนการศึกษา ,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,    การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายต่างๆ , การให้บริการชุมชน ,   
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑    รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานกระบวนการบริหารในปีการศึกษาต่อไป  

 ๒.๓  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 นางสาวสุมาพร  คล้ายคลึง ประธานกรรมการ  ............................ 
 นางสิรินาถ  ธารา  รองประธานกรรมการ  ............................ 
 นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะ  กรรมการ   ............................ 
 นางสุมา   แท่นนิล  กรรมการ   ............................ 
 นางสาววรัญญา  ทิพย์กรรณ กรรมการ   ............................ 
 นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ กรรมการ   ............................ 
 นางสาวส าราญ  สังคีรี  กรรมการ   ............................ 
 นายชาญศิลป์  ศาสตร์สูงเนิน กรรมการ   ............................ 
 นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ กรรมการ   ............................ 
 นางสาวสุวิมล  พลค ามาก กรรมการและเลขานุการ  ........................... 
 นางสาวศิโรรัตน์  นาคเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ............................ 
 หน้าท่ี รวบรวมข้อมูลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   ID_PLAN, แฟ้ม
สะสมผลงานของครู, รวบรวมแฟ้มการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ , รายงานผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มสาระฯ รายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   รวมทั้งหา
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
๓. คณะกรรมการประเมินผลและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเปน็รายบุคคล 
 นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ  ครูประจ าช้ัน ม.๑/๑  .......................... 
 นางอารีรัตน ์  นามเทศ  ครูประจ าช้ัน ม.๑/๒  .......................... 
 นางสาวภัทรพร  กล่ินอุบล ครูประจ าช้ัน ม.๑/๓  .......................... 
 นายสุนทร  ท่ังทอง  ครูประจ าช้ัน ม.๑/๔  .......................... 
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 นางสาวสุชารัตน์  ยาแก้ว  ครูประจ าช้ัน ม.๑/๕  .......................... 
 นางสาวศิริวรรณ  แหวนวงศ์ ครูประจ าช้ัน ม.๑/๕  .......................... 
 นางสุมา   แท่นนิล  ครูประจ าช้ัน ม.๑/๖  .......................... 

นางสาววรางคณา เปรมปรีด์ิ ครูประจ าช้ัน ม.๒/๑  ……………………… 
 นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์  ครูประจ าช้ัน ม.๒/๒  .......................... 
 นางสาวบุญทวี  สาดสาน  ครูประจ าช้ัน ม.๒/๓  …………………….. 
 นางจินดา  แก้วสวัสด์ิ ครูประจ าช้ัน ม.๒/๔  …………………….... 
 นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม ครูประจ าช้ัน ม.๒/๔  ………………………. 
 นายศิริพงศ์  ชมเสือ  ครูประจ าช้ัน ม.๒/๕  ……………………….. 
 นายเมธัส  บัวทอง  ครูประจ าช้ัน ม.๒/๕  ……………………….. 
 นางสาวกนกวรรณ ยิ่งประสบผล ครูประจ าช้ัน ม.๒/๖  ……………………….. 
 นางสาวชนนิกานต์ สังข์สุวรรณ ครูประจ าช้ัน ม.๓/๑  ……………………….. 
 นางสาวปิยธิดา  หล้าแหล่ง ครูประจ าช้ัน ม.๓/๑  ……………………….. 
 นางรัชเกล้า  เปรมกมล ครูประจ าช้ัน ม.๓/๒  ……………………….. 
 นางลาวัลย์  ปล้ืมใจ  ครูประจ าช้ัน ม.๓/๓  ……………………….. 
 นางสาวอุไรรัตน ์  ขวัญดี  ครูประจ าช้ัน ม.๓/๓  ............................ 
 นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ ครูประจ าช้ัน ม.๓/๔  ……………………….. 
 นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน ครูประจ าช้ัน ม.๓/๕  ……………………….. 
 นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะ  ครูประจ าช้ัน ม.๓/๖  ……………………….. 
 นางสาวธนรัตน ์  ปิ่นศิริ  ครูประจ าช้ัน ม.๔/๑  ............................ 
 นางสาวสุวิมล  พลค ามาก ครูประจ าช้ัน ม.๔/๑  ............................ 
 นางชะบา  สรรพคุณ ครูประจ าช้ัน ม.๔/๒  ............................ 
 นางสาวศิโรรัตน์  นาคเพชร ครูประจ าช้ัน ม.๔/๒  ............................ 
 นางสรินยา  ศาสตร์สูงเนิน ครูประจ าช้ัน ม.๔/๓  ............................ 
 นางสาวเนตรดาว  ช้ันขวัญ  ครูประจ าช้ัน ม.๔/๓  ............................ 
 นางสาววรัญญา  ทิพย์กรรณ ครูประจ าช้ัน ม.๕/๑  ……………………….. 
 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร  ครูประจ าช้ัน ม.๕/๒  ……………………….. 
 นางสิรินาถ  ธารา  ครูประจ าช้ัน ม.๖/๑  ……………………….. 
 นายมาฆรัตน ์  เลิศศิริรักษ์ ครูประจ าช้ัน ม.๖/๒  ……………………….. 
 นางรัชน ู  ศันเสนียกุล ครูประจ าช้ัน ปวช.๑  ……………………….. 
 นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์ ครูประจ าช้ัน ปวช.๒  ……………………….. 
 นางวรรณา  หงษ์ทอง ครูประจ าช้ัน ปวช.๓  ……………………….. 
 หน้าท่ี ประเมินพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียนในท่ีปรึกษาตามแบบฟอร์มท่ีงานวิชาการส่งให้  
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๔. คณะกรรมการด าเนินงานรวบรวมข้อมูลภาวะโภชนาการและสมรรถนะภาพทางกาย 
 นางอารีรัตน ์  นามเทศ  ประธานกรรมการ  ………………..…….. 
 นางสาววรัญญา  ทิพย์กรรณ รองประธานกรรมการ  ……………………... 
 นายเมธัส  บัวทอง  กรรมการและเลขานุการ  ........................... 
๕.  คณะกรรมการด าเนินงานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 
 นายอรรคพล  สงวนยวง ประธานกรรมการ  ........................... 
 นางสาวสิปภา  โชติโภคินสุข รองประธานกรรมการ  ........................... 
 นางสิรินาถ  ธารา  กรรมการ   .......................... 
 นายมาฆรัตน ์  เลิศศิริรักษ์ กรรมการ   .......................... 
 นางสาวภัทรพร  กล่ินอุบล กรรมการ   .......................... 
 นางสาวสุมาพร  คล้ายคลึง กรรมการและเลขานุการ  .......................... 
 นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ .......................... 
๖. จัดท าเล่มรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

 นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ  ประธานกรรมการ  .......................... 
 นางสาววรางคณา เปรมปรีด์ิ รองประธานกรรมการ  .......................... 
 นางสาวส าราญ  สังคีรี  กรรมการ   ......................... 
 นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะ  กรรมการและเลขานุการ  .......................... 
 นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ .......................... 
 หน้าที่  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๗.  คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 นางสาววรางคณา เปรมปรีด์ิ ประธานกรรมการ  ......................... 
 นางสงวน  แห่งหน  รองประธานกรรมการ  ......................... 
 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร  กรรมการ   ........................ 
 นางสาวกรกนก  เอี่ยมส าอาง กรรมการ   ........................ 
 นางสาวจินดา  แก้วสวัสด์ิ กรรมการ   ........................ 
 นางสาวกรกนก  เอี่ยมส าอาง กรรมการและเลขานุการ  ........................ 
 นางสาวเนตรดาว  ช้ันขวัญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ........................ 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 หน้าที่ ด าเนินการจัดเตรียมของว่างและอาหารกลางวัน จ านวน ๒ วัน  



41 
 

 

 
 
 
๘. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 นายสุเมธ  ท่ีรัก  ประธานกรรมการ  ............................. 
 นายศิริพงศ์  ชมเสือ  รองประธานกรรมการ  ............................ 
 นางสาวชนนิกานต์ สังข์สุวรรณ กรรมการและเลขานุการ  ...........................  
 
 หน้าที่ ด าเนินการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์เครื่องฉายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน        รวมทั้ง
ถ่ายภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้เรียบร้อย  
 
 ท้ังนี้ ให้ผู้มีหน้าท่ีตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนสืบ

ต่อไป 

     ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     

 

            (นายสาโรช   ระหว่างบ้าน) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
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 ประกาศโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 

การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (๓) มีการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา ๔๘ ให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 ข้อ 3  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา

คุณภาพ   คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมท้ังอัตลักษณ์และ

จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ัง

บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา      มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  

       ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๕   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

        

     (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 

                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน เขาย้อยวิทยา 
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เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔)  มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4)  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ปี 2561 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเลิศ   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเลิศ   
    1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรและ 

กำรคิดค ำนวณ 
ร้อยละ 7๕ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 93.12 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

    2) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

ร้อยละ 7๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 89.47 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

   3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 

ร้อยละ 70 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 81.14 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

   4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรส่ือสำร 

ร้อยละ 70 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93.27 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 60 
ได้ระดับผลกำร
เรียน 2 ข้ึนไป 

ร้อยละ 75.08
ได้รับผลกำรเรียน 

2 ข้ึนไป 

 

         6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ           ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ92.69 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเลิศ   
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด       

ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.83 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

   2) ) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น 

ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 94.00 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

   3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 96.63 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95.46 
ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเลิศ  
 

๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและสำมำรถปฏิบัติ
ได้จริง 

 

ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 

 

๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีส่งต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำท่ีได้
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จไว้ 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ  

๒.๓ มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

๒.๔ มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญ
ทำงวิชำชีพ 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

  
 

๒.๕ มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  

ดีเลิศ 
ดีเลิศ  

2.6 มีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้สถำนศึกษำ 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ  

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ระดับ 4  ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

1. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
กำรเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

3. มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผล
มำพัฒนำผู้เรียนมีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

5. มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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ผลงานดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2561 

ด้านสถานศึกษา 

 ได้รับรางวัล IQA AWARD  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับยอดเย่ียม       ประเภท
สถานศึกษาขนาดกลาง  สังกัด สพม.10 

ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ ScQA ซึ่ง

แสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2561  

ด้านผู้บริหาร 
ได้รับรางวัลได้รับโล่รำงวัลเกียรติคุณ  “ผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีมีควำมเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง 

รองรับยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1)  นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561  
2)      นางชะบา สรรพคุณ  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561  
3)      นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียน  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561  
4)  นางสาววรางคณา เปรมปรีด์ิ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561  
5) นางสาวสุภาวดี ระวังแค้ม  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561  
6) นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561  
7) นางสาวสุวิมล พลค ามาก  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2561  
8) นายจรัล แห่งหน   ลูกจ้างประจ าดีเด่น ประจ าปี 2561 
9) นางสาวณรัฎชา มณีนิล  ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
10) นางวรรณา หงษ์ทอง  ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
11) นางจินดา แก้วสวัสด์ิ  ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
12) นางสาวบุญทวี สาดสาน  ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
13) นางสุมา แท่นนิล   ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
14) นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ  ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 
15)  นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียน  ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 
16)  นางสาวส าราญ  สังคีรี  ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 
17) นายสุนทร  ท่ังทอง  ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 
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ด้านนักเรียน  

1)  นางสาวทัศนีย์  พินิจกุล  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ได้รับโล่รางวัล “เมล็ดพันธุ์ยอดกตัญญู” 
ประจ าปี 2561 

2) ได้รับรางวัล ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2         การแข่งขันคิดเลขเร็ว 180 IQ 
 ประเภทเด่ียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (โครงการปิ่นมาลาวิชาการ  เอกาทศวิชา    เสริมสร้างปัญญาวุฒิ 
ครั้งท่ี 2 ) ปี 2561 

3) ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ระดับชาติ          (งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561) 

1. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.1 - ม.3   

2. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับช้ัน ม.4-6 

3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการจัดท าหนังสือเล่มเล็กประเภทบกพร่อง

ทางการเรียนระดับช้ัน ม.1-3 

4. ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมคณิตคิดเร็ว  ระดับช้ัน ม.4 - ม.6     

5. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้

ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.4-ม.6 

6. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขนัต่อสมการคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

7. ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 

8. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 

ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

9. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันองักะลุง ระดับช้ัน ม.1-ม.6 

10. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับช้ัน ม.4-ม.6 

11. ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

12. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท Web Editor ระดับช้ัน  

ม.1-ม.3 

13. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

14. ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขนัเล่านิทานประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

15. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ัน ม.1-

ม.3 
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16. ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขนัการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับช้ัน

ม.1-ม.3 

17. ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 

18. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพโปรแกรม paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู ้

 
 
 
 
 


