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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา             
แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ             
ท่ีต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแห่งนั้น 
ให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง 
ในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไปให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจ าทุกปี   

 ดังนั้น โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูตลอด
ได้แนวปฏิบัติพร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษาการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
 (นายสมบูรณ์  สะดะ) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ฉบับนี้  จัดท าขึ้น
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหาร 
จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปี ท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่             
ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายท่ีมี ส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256 4 ฉบับนี้                           
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
 
                                                              (นางวรรณ์ลี  ศรีชัย) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนตรังรงัสฤษฎ์ 
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ส่วนที ่3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 13 
 - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 13 
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 - ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์  
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 - ค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

 - ประกาศโรงเรียนตรังรงัสฤษฎ์ แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการด าเนินการตาม 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
  สถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) 

 

 - แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
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          ๑ 

 

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม ระดับคุณภาพ  .......ดี....... 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดี 

   
๒. วิธีการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

ในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ีถือเป็น
หัวใจหลักของการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน โดยค านึงถึงเป้าหมายของหลักสูตรท่ีก าหนดคุณภาพท่ีต้องการ
ให้เกิดกับผู้เรียน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูทุกคนมี
ความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
เข้ารับการอบรมตามโครงการ การอบรมตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และผ่านการอบรมจากหน่วยงาน
อื่นๆและตามความสนใจ สามารถน าความรู้ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการ
เรียนการสอนในห้องเรียน และใช้กระบวนการ กIบ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ปัญหาของนักเรียนใน
ห้องเรียนโรงเรียนมีความพร้อมท้ังในด้านสาธารณูปโภคและด้านวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือ 
เทคโนโลยี มีความพร้อมด้านสัญญาณ Internet สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน มีหนังสือ
เรียน หนังสือเสริม ส่ือวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกห้องเรียนท่ีสะอาด 
ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง ใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน 
มีผลการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่นทักษะการสืบค้น การใช้งาน การออกแบบจากคอมพิวเตอร์  
การจัดท าโครงงานด้านอาชีพ การส่งเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพด้านการเกษตร ตามโครงการเกษตรของ
โรงเรียน และโครงการกลุ่มยุวเกษตรกร ของส านักงานเกษตรอ าเภอย่านตาขาว มีทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย     
มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน   
มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตดี มีทักษะในการเล่นกีฬา                
ออกก าลังกาย และมีเวทีให้นักเรียนในการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อย่างต่อเนื่อง 

 

ส่วนที่ 1    
บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
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          ๒ 

โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐาน               
การเรียนรู้ และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน                
การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป              
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม            
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย           
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา            
มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน 
ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ รวมท้ังการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะท้ังด้านความรู้และการปฏิบัติจริง  มีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมคุีณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบ
โครงงาน พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

ท้ังนี้ โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของ
สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การจัดค่าย
คุณธรรมกับนักเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนเน้นให้
ผู้เรียนมีวินัย ช่ือสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต 
การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพษิภัยจากยาเสพ
ติด และอบายมุข ส่งเสริมการออกก าลังกาย และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เรื่องทักษะพื้นฐาน
อาชีพด้านการเกษตร ตามโครงการเกษตรของโรงเรียน และโครงการกลุ่มยุวเกษตรกร ของส านักงานเกษตร
อ าเภอย่านตาขาว เป็นต้น 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จากผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ 
ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปตามเป้าหมายท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 อ่านออกเขียนได้ มีความสามารถในการส่ือสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและมีวินัยโดย
ใช้นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม  “ยุวสมาธิ” เป็นฐาน ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  ไม่มีอัตราความเส่ียง
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การติดส่ิงเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน มีครูสอนตรงเอก ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริม              
การคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกช้ันเรียน              
ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน าความรู้ มาจัดท าแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และเครื่องมือ
วัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทองรองชนะเลิศระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เป็นต้น 
 
๓. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพ 

๓.๑ จุดเด่น 
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์มีจุดเด่นในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ จนท าให้งาน

เกิดความส าเร็จและผลความส าเร็จ มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนมีการขับเคล่ือนนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
“ยุวสมาธิ” เป็นฐาน ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน             
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ จนท าให้ได้รับรางวัลท้ังในระดับภาคและ
ระดับประเทศ ได้แก่ ได้รับรางวัลข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ และภาพวาดจินตนาการ
อนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจ าปี 2564 (OBEC Young Inventor) จากส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
นอกจากนี้โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในท่ีเข้มแข็งและและน าผลการนิเทศมาปรับปรุง
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น                     

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้กลับไป
ใช้พัฒนาตนเองและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้น าส่ือ
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ทุกห้องเรียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

 

3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  
2) พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน เน้นกิจกรรมคนดีศรีตรังรังสฤษฏ์ และ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการขับเคล่ือนนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม “ยุวสมาธิ”  
3) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน 
4) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้สูงขึ้น เน้นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 

วิชาการ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระฯ 
5) พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 

http://awards63.obecawards.net/
http://awards63.obecawards.net/
http://awards63.obecawards.net/
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6) พัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร 
7) พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
8) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
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2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑ หมู่ท่ี ๒ ถนนตรัง-ปะเหลียน ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว  
จังหวัดตรัง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓   โทรศัพท์ ๐๗๕ – ๒๘๐๒๒๙  
โทรสาร ๐๗๕ – ๒๘๐๒๒๙    E-mail : trangrangsarit@gmail.com  Website : www.trsarit.ac.th           
เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เนื้อท่ี ๒๙ ไร่ ๙๑ ตารางวา             
เขตพื้นท่ีบริการมี ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งหม้าย บ้านทุ่งค่าย บ้านควนยาง บ้านควนยวน บ้านควนเค่ียม 
บ้านป่าแก่ บ้านตกเขา บ้านคลองล าเลียง บ้านท่าด่าน บ้านเขาไม้แก้ว บ้านหนองชวด บ้านทุ่งกระบือ และ
บ้านตะเคียนหลบฟ้า 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้แยกออกมาบริหารด้วยตนเองเมื่อวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นท่ี ๒๙ ไร่ ๙๑ ตารางวา ซึ่งเป็นท่ีดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนตง.๒๘๓ เนื้อท่ี ๑๑ ไร่ 
๘๖ ตารางวา พร้อมอาคารเรียน ๑ หลังของโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย และท่ีดินวัดชัยภูมิสถิต เนื้อท่ี ๑๘ ไร่ ๕ ตารางวา 

วันท่ี  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๐  นายวีระยุทธ  ธนทวี   ต าแหน่ ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าผุด 
มาปฎิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ซึ่งนับว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนตรัง
รังสฤษฎ์ 

ปัจจุบันโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน จ านวนท้ังส้ิน 251 คน บุคลากร จ านวนท้ังส้ิน 31 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู 17 คน พนักงาน
ราชการ จ านวน 3 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๑ คน คนสวน 
1 คน และแม่บา้น 1 คน ภายใต้การบริหารงานโดย นางวรรณ์ลี  ศรีชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

 

 

ส่วนที่ 2    
ข้อมูลพื้นฐาน 
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2.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  

 1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง บุคลากรอื่นๆ 
ปีการศึกษา 2564 2 17 3 5 5 

 2) ข้อมูลผู้บริหาร 

๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน   
นางวรรณ์ลี   ศรชัีย   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 

สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  095 – 4902873   E-mail : nu_wan362@hotmail.co.th    
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ต้ังแต่วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  จนถึงปัจจุบัน 
 

  ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑ คน 
นางนราวัลลภ์  ทองพันธ์   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   

สาขาการบริหารการศึกษา   โทรศัพท์  ๐๘6 – 8978275   E-mail : narawanlee@gmail.com     
รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2559                  
จนถึงปัจจุบัน 

 3) ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒ ิ วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. นางวิภาพร  รองเดช 58 ครชู านาญการ อ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
2. นางอารีรัตน์  แสงรัตน์ 57 ครชู านาญการ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ ภาษาไทย(บรรณารักษ์) 
3. นางวรรณนิภา  ทองหนัน 57 ครชู านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
4. นางเกษรา  ข่ายม่าน 52 ครชู านาญการพิเศษ วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 
5. นางสาววิจิตรา  มณีโชติ 51 ครชู านาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์ 
6. นางสาวญาณิตา  อึ่งทอง 49 ครชู านาญการพิเศษ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
7. นางอริยา  ทองโอ 49 ครชู านาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพฯ 
8. นายวิสูตร  คงเพ่ิม 48 ครชู านาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา พลศึกษา 
9. นางสาวเบ็ญจวรรณ  เนตรทิม 48 ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
10. นางสาวสิริทร โพชสาล ี 46 ครชู านาญการพิเศษ วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์ 
11. นางพูนสุข  นุชม่วง 46 ครชู านาญการพิเศษ ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 
12. นางสิริเสาวภาคย์  ขวัญเมือง 44 ครชู านาญการพิเศษ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา ศิลปะ 
13. นางวิภาดา  จิ้วต้ัน 43 ครชู านาญการพิเศษ วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
14. นายสน่ัน  มักอาน 42 ครชู านาญการ วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
15. นางสาววิฉุณีย์  เกียงเอีย 41 ครชู านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 
16. นายเกษม  บิลรัตน์แก้ว 39 ครชู านาญการ ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ 
17. นางสาวณัฐกานต์  จงขจรวงศ ์ 28 คร ู กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
18. นางสาวอัญชัน  มาศวิวัฒน์ 28 คร ู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาต่างประเทศ 
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ที่ ชื่อ – สกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒ ิ วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
19. นางสาวสุวิมล  แก้วเพ็ง 28 พนักงานราชการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
20. นางสาววิมลทิพย์  อรรถรัฐ 25 พนักงานราชการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
21. นายธีระศักด์ิ  ศรียันต์ 28 ครูอัตราจ้าง ร.บ. การบริหารรัฐกิจ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
22. นางสาวนลินัสม์  บุณโยดม 24 ครูอัตราจ้าง อ.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 
23. นางสาวฟาโรซา  เอ็มเอ็ม 30 ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน

บริการ 
ภาษาต่างประเทศ 

24. นายธีระยุทธ  แก้วดี 25 ครูอัตราจ้าง ศป.บ. นาฏยรังสรรค ์ ศิลปะ 
25. นางสาวปฏิญญา  อรรถรัฐ 24 ครูอัตราจ้าง วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ฯ 
26. นางสาวศรีวดี  เชยผอม 37 เจ้าหน้าท่ีธุรการ บธ.บ. การบัญชี  
27. นายเกรียง  สีสายทอง 57 พนักงานขับรถ    
28. นายโพธิศักด์ิ  คงแก้ว 47 คนสวน    
29. นางวิไล  ศรีศักด์ิ 63 แม่บ้าน    
30. นายสมยศ  ข่ายม่าน  ครูผู้ทรงคุณค่า    

2.3 ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564   รวม 244 คน  (ข้อมูล  ณ วันท่ี 25 มถุินายน 2564) 
 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
รวม
ทั้งสิ้น 

จ านวนห้อง 3 3 3 2 1 2 14 

เพศ 
ชาย 23 23 32 23 3 15 119 
หญิง 19 26 25 22 17 16 125 

รวม 42 49 57 45 20 31 244 
เฉลี่ยต่อห้อง 14 16 19 23 20 16 - 

 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลเปรียบเทียบ 
(2563 กับ 2562) 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลเปรียบเทียบ
(2564 กับ 2563) 

ม.1 57 74 เพิ่ม 17 42 ลด 35 
ม.2 70 58 ลด  12 49 ลด 9 
ม.3 56 64 เพิ่ม 8 57 ลด 7 
ม.4 35 24 ลด  11 45 เพิ่ม 21  
ม.5 25 31 เพิ่ม 6 20 ลด 11 
ม.6 25 24 ลด  1 31 เพิ่ม 7 
รวม 268 275 เพิ่ม 7 244 ลด 31 
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2.4 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ท่ี แหล่งเรียนรู้ ท่ี แหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุด ๑๑. ห้องโดมดูดาว 
2. ห้องปฏิบติัการเคมี ๑๒. ห้องคอมพิวเตอร์ 
3. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑๓. ห้องส่ือไร้พรมแดน 
4. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๑๔. หอประชุม 
5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๕. อาคารเวทีมวยไทย 
6. ห้องปฏิบัติการคหกรรม ๑๖. ห้องนาฏศิลป์ 
7. ห้องปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม ๑๗. ห้องดนตรี 
8. สนามบาสเกตบอล ๑๘. ห้องอาเซียน 
9. เรือนเพาะช า ๑๙. ห้องพระพุทธศาสนา 

10. ห้องโสตทัศนศึกษา ๒๐. ห้องอิสลามศึกษา 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

1. สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ๑๑. วัดภูเขาทอง จ.ตรัง 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ตรัง ๑๒. วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
3. ศูนย์เพาะเล้ียงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง ๑๓. คลองลานช้าง ต.ทุ่งค่าย 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตตรัง 
๑๔. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าด่าน 

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ๑๕. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดตรัง 

6. หาดราชมงคล ๑๖. บ้านคีรีรัตน์ 
7. หาดปากเมง ๑๗. ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ตรัง 
8. กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี ๑๘. วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
9. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง ๑๙. ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตรัง 

10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ๒๐. วัดชัยภูมิสถิตย์ (วัดทุ่งค่าย) 
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วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2565 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใช้ส่ือ
เทคโนโลยียุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจ 
ในความเป็นไทย และก้าวสู่มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและตรงตามศักยภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
7. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความ เป็นไทย 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

เป้าหมาย  
1. นักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ

ท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาสู่

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
6. ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ 
7. การท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
8. ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย 

 

ตราประจ าโรงเรียน 

 
 

สีประจ าโรงเรียน    :  ม่วง – ขาว 
 

อักษรยอ่ของโรงเรียน    :  ต.ร. 
 

ค าขวัญประจ าโรงเรียน :  เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม น าพัฒนา 
 

รูปค่ายทหาร   หมายถึง  เข้มแข็ง อดทน ซื่อสัตย์ 
รูปต้นหว้า   หมายถึง  แหล่งท่ีมีป่า ธรรมชาติ  อุดมสมบูรณ์ 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  สร้างนิสัยใฝ่ดี  ใฝ่รู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน :  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกร  มีประชากรประมาณ ๖,๕๐๐ 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
ตรัง  ศูนย์วิจัยโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้  ศูนย์เพาะเล้ียงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง  และบริษัทแพลนทอยครีเอช่ัน  
อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าสวนยางพารา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ี
เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ การท าอิฐดินเผา  การจักสานเครื่องจักสาน  ท าสวนยางพารา   

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  อาชีพหลัก คือ ท าสวนและ
รับจ้างท่ัวไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๕๐,๐๐0 บาท 
จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๓ คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  เป็นสถานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชนท่ีส าคัญได้แก่ น้ าตกน้ าเค็ม (นบยักษ์) สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  
ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้   สวนนวคุณ (เศรษฐกิจพอเพียง)ศูนย์เพาะเล้ียงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งค่าย พิพิธภัณฑ์โบราณสถานบ้านคีรีรัตน์ และบริษัท แพลนทอยครีเอช่ัน ซึ่งผลิตของเล่น
ส าหรับเด็ก  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนเปน็อย่างดี และให้การสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการของโรงเรียน  มีความเช่ือถือและไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
แต่ด้วยโรงเรียนต้ังอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างอ าเภอเมือง และอ าเภอย่านตาขาว ซึ่งขนาบด้วยโรงเรียนขนาด
ใหญ่/ใหญ่พิเศษของจังหวัดตรัง การคมนาคมท่ีสะดวกส่งผลให้โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนท่ีลดลง จึงท าให้
โรงเรียนมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
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3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดี 

   
สรุปผลระดับสถานศึกษา 
 

  ก าลังพัฒนา 
  ปานกลาง 
   ดี 
  ดีเลิศ 
  ยอดเย่ียม 
 
สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการด าเนินการพัฒนา (ภาพรวมของสถานศึกษา) 

จุดเด่น 
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์มีจุดเด่นในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ จนท าให้งานเกิด

ความส าเร็จและผลความส าเร็จ มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนมีการขับเคล่ือนนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
“ยุวสมาธิ” เป็นฐานในการด าเนินกิจกรรม/โครงการของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน                
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ จนท าให้ได้รับรางวัลท้ังในระดับภาค             
และระดับประเทศ ได้แก่ ได้รับรางวัลข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ และภาพวาด
จินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี  2563 (OBEC Young Inventor)                 
จากส านั กพัฒ นานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา               
เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ภาคีเครือข่ายความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง             
และและน าผลการนิเทศมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) 

 
 

ส่วนที่ 3    
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา 
ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ให้มากขึ้น                      

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้กลับไป
ใช้พัฒนาตนเองและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้น าส่ือ
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ทุกห้องเรียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

 
แนวทางการด าเนินการพัฒนา 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  
2) พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน เน้นกิจกรรมคนดีศรีตรังรังสฤษฏ์ และกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการขับเคล่ือนนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม “ยุวสมาธิ”  
3) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเปน็ไปตาม

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน 
4) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้สูงขึ้น เน้นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 

วิชาการ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระฯ 
5) พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
6) พัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร 
7) พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
8) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
 
3.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ  :  ดี 

วิธีการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเซิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1) วิธีการ 

โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ                 
โดยมีคณะอนุกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู            
น าหลักสูตรสถานศึกษาสู่ช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑                 
ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียน จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษา               
ด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่านการเขียนการส่ือสารการคิดค านวณรวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา        
มีความสามารถในการวิ เคราะห์ คิดอย่างมี วิ จารณญาณมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม                             
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ                 
มีทักษะพื้นฐานอาชีพด้านการเกษตร ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ ผู้เรียน                 
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มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจ              
ในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มีการก ากับ นิเทศ ติดตามอย่างกัลยาณมิตรในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่ช้ันเรียน ส่งเสริมและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องในระดับช้ันมัธยมศึกษา             
ปีท่ี ๑ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทุกระดับช้ัน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลโดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และนิเทศติดตามโดยใช้แบบบันทึกการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ นอกจากนี้
โรงเรียนได้ด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยใช้การขับเคล่ือนนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม               
“ยุวสมาธิ” เป็นฐานในการจัดกิจกรรม/โครงการในการปรับพฤติกรรมนักเรียนให้ มี คุณลักษณะ                     
อันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป้องกันความเส่ียงจากปัญหาทางเพศ ส่ิงเสพติดและอบายมุข 
ส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในเวทีต่างๆ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม วันส าคัญ
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ งานบุญประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม โดยความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง                
โดยจัดกิจกรรมรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก 
สอนเสริมนักเรียนให้อ่านคล่องเขียนคล่อง จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนได้ด าเนินการ              
ตามโครงการโครงการส่งเสริมการอ่าน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ โครงการ
ส่งเสริมนักกีฬาท่ีมีความสามารถพิเศษ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเรียนรวม โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมความเป็นไทย โครงการเส้นทางคนดีสู่วิถีพอเพียง 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการยุวเกษตรกรฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยสามารถ
จ าแนกเป็นรายด้านย่อยๆ ดังนี้ 
  1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ดังต่อไปนี้ 
 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

นักเรียนสามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ใน
การส่งเสริมนักเรียน มีกระบวนการพัฒนาจากการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ซึ่งเน้นท้ั งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เพื่อน าผลท่ีได้มาหาวิธีการในการปรับปรุง พัฒนาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน
ได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนานักเรียนในด้านนี้ ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 
 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 - กิจกรรมวันส าคัญสานฝันวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (จัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติ) 
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 - กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 
 - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ผู้เรียนได้พัฒนาโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน ท่ีส่งเสริมผู้เรียน             
ให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน แล้วน าความรู้มาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน         
ในช้ันเรียน และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารรายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ืออินเตอร์เน็ต ส่งเสริมให้ผู้เรียน            
มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และน าความรู้มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล มีความคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง              
มีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนา
นกัเรียน ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 - กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 
 - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (จัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติ) 
 - กิจกรรมเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกิจกรรม เช่น กีฬาสี, กิจกรรมชุมนุม, 
ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย 
 - กิจกรรมเส้นทางคนดีสู่วิถีพอเพียง 
 - กิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรกรอ าเภอย่านตาขาว 
 - กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
  3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ผู้เรียนได้พัฒนาโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการทางานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน นักเรียนได้ท าโครงงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ หรือจากการฝึกทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เช่น โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อน าเสนอในการจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้น สรุปความรู้ด้วยตนเองและสามารถน าเสนอข้อมูล
ในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถผลิตส่ือ ช้ินงาน และน าเสนอผลงานท่ีได้
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จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นและน าเสนอความรู้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ
สนับสนุนพัฒนานักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT  
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิม 
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ และให้มีความก้าวหน้าในการทดสอบและการแข่งขัน
ในเวทีต่างๆ  โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนานักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 
 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 - กิจกรรมเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (จัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติ) 
 - กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 
 - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
  6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 มีการจัดกิจกรรมแนะแนว แนะน าอาชีพและการศึกษาต่อ โดยโรงเรียนได้จัด
กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนานักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 

  1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

 1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  สร้างนิสัยใฝ่ดี  ใฝ่รู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้เรียน
ได้รับการปลูกฝังโดยการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนานักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 
 - กิจกรรมองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในโรงเรียน 
 - กิจกรรมวันส าคัญสานฝันวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมชมรม To Be Number ONE 
 - โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
 - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย 
 - กิจกรรมเส้นทางคนดีสู่วิถพีอเพียง 
 - โครงการโรงเรียนสุจริต 
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 2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 ผู้ เรียนได้เรียนรู้และมี ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีแสดงออกในความเป็นไทย             
และประเพณีท้องถิ่น มีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน เรียนรู้วิถีชีวิต
และศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ โดยผ่านทางกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น
และการเรียนรู้จากครูผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษา โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนานักเรียน 
ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมวันส าคัญสานฝันวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมชมรม To Be Number ONE 
 - กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป ์
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย 
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ผู้เรียนได้พัฒนาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีได้แสดงศักยภาพ ทักษะท างานร่วมกัน  
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดี ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่าง                 
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี โดยครูท่ีปรึกษา ครูประจ าวิชา 
และครูแนะแนว มีบทบาทส าคัญในการให้ค าแนะน านักเรียน เป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล เพื่อให้นักเรียน
สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในห้องเรียน โรงเรียน และ สังคมอื่น ๆ สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมในสังคม               
ท่ีเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนานักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในโรงเรียน 
 - กิจกรรมชมรม To Be Number ONE 
 - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 - กิจกรรมสภานักเรียน 
 - กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - กิจกรรมเส้นทางคนดีสู่วิถีพอเพียง 
 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม มีการแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนานักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 - กิจกรรมองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในโรงเรียน 
 - กิจกรรมชมรม To Be Number ONE 
 - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 - กิจกรรมสภานักเรียน 
 - กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - กิจกรรมเส้นทางคนดีสู่วิถีพอเพียง 
 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
 - กิจกรรมส่งเสริมนักกีฬาท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  - กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ทัศนศิลป์ และนาฏศิลป ์
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖4 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อยู่ในระดับดี โดยนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ในการแข่งขันทักษะในเวทีต่างๆ ได้แก่  

 - นางสาวสุทธิณี  ทองโท  ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต “ เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 จังหวัดตรัง 

 - นางสาวสุทธิณี  ทองโท  ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพของแต่ละคน 
โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่ อฝึกทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                   
และทุกระดับช้ัน ซึ่ งช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ                
คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลสะท้อนให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ ดี 
และมีจินตนาการ โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งก าหนดให้อยู่ในกิจกรรมช้ันเรียน 
โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีการก าหนดกิจกรรมในการเรียนรู้ จากนั้น จึงให้ ผู้เรียนได้ปฏิบั ติ              
ในสถานการณ์จริง ท าให้ผู้เรียนมีทักษะ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข 
 - นักเรียนมีระเบียบวินัย ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาท มีพฤติกรรมและมีคุณลักษณะ               
ท่ีพึงประสงค์ ด้วยการขับเคล่ือนนวัตกรรมคุณธรรม “ยุวสมาธิ” เป็นฐานในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ            
ทุกกิจกรรมของโรงเรียนโดยนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับตัวอยู่ร่วมกับ             
ผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการอ่าน  
คิดวิเคราะห์  
และเขียน  
(ม.1 – ม.6) 
ระดับดีมาก 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์  
และการเขียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการใช้ 
เทคโนโลยี           
(ม.1-ม.6) 
ระดับดีมาก 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในใช้เทคโนโลยี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ระดับดี 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ดี ข้ึนไป ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อยู่ในระดับดีมาก 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
 

 
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางการด าเนินการพัฒนา 
 จุดเด่น 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและคิดเป็นท าเป็น เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะท้ังด้านความรู้และการปฏิบัติจริง              
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ                 
ท่ีตนเองสนใจ มีทักษะพื้นฐานอาชีพด้านการเกษตร ตามโครงการเกษตรของโรงเรียน  และโครงการ                  
กลุ่มยุวเกษตรกร ของส านักงานเกษตรอ าเภอย่านตาขาวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ท างานอย่างมีความสุข พัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการท างานและดาเนินการจนส าเร็จ ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
ให้เกียรติเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย               
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ                
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถของ
ผู้เรียนในเรื่องของการกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ส่งเสริมกิจกรรมออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง และส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ อย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี รู้จัก
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อนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจนเป็นนิสัย ท้ังในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
 แนวทางการด าเนินการพัฒนา 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  
2) พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน เน้นกิจกรรมคนดีศรีตรังรังสฤษฏ์ และกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการขับเคล่ือนนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม “ยุวสมาธิ”  
3) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน 
4) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้สูงขึ้น เน้นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระฯ 
5) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา 

 ผลการประเมินระดับคุณภาพ  :  ดี 
วิธีการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเซิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 วิธีการ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา 
 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนได้ยึดหลักโดยใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ด้วยระบบหลัก 3 ระบบ คือ ระบบ
เรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรม โดยมีการนิเทศเป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดคุณภาพตาม
วงจรเดมมิ่ง PDCA ด้วยการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในการบริหารจัดการ มี
รูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการบริหารจัดการท้ังระบบจนเกิดผลเป็นท่ีประจักษ์ โดยการ
ด าเนินงานผ่านการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้ 
 - โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเรียนรวมเพื่อความเสมอภาค 
 - โครงการระดมทุนเพื่อการบริหารจัดการ 
 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 - โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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 3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียนวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายตาม
ศักยภาพ ความถนัด และความต้องการของแต่ละบุคคล เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน 
ศึกษา โดยมีการจัดหลักสูตรตามโครงการห้องเรียนพิเศษในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนอย่างเต็มท่ี ได้แก่ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) โรงเรียนมีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ส่ือ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายเพื่อสนอง
ต่อสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจ เช่น กิจกรรมชุมนุม โดยโรงเรียนมีการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกป ี
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ โดยเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานในด้านวิชาการและงานท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติ มีการพัฒนาครูสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับ
สถานศึกษาอื่น น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและได้ผลงานมาขยายผลเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้
บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี มีการยกย่องเชิดชูเกียรติและ
สร้างขวัญก าลังใจให้ครูและบุคลากร ส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ ครูและบุคลากรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในกลุ่มงานโดยใช้ระบบการนิเทศ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนมี การพัฒ นา ปรับปรุ ง  ห้ อง เรียน  ห้ อ งปฏิบั ติการ ห้ อ งน้ า  โรงอาหาร  

ห้องพยาบาล ห้องประชุม ให้สะอาด ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น 
ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอต่อผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมท่ี
สวยงาม ร่มรื่น มีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงหลายจุด ให้บริการนักเรียนและบุคลากรเพื่อ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศท่ีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ

บริหารจัดการ มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีจัดการเรียนรู้ และมีระบบตรวจสอบการ
ยืนยันตัวตนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไว้บริการนักเรียน ครูและบุคลากรให้เข้าถึงสารสนเทศ และการจัดการ
เรียนรู้ได้ง่ายข้ึน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน                
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียน            
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การสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ             
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้            
ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ           
และการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ             
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการบริหารจัดการท้ังระบบจนเกิดผลเป็นท่ี
ประจักษ์  
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคร้ังที่ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

 
  
 

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

2 แห่ง  
18 

4 แห่ง 
36 

5 แห่ง  
46 

1 ครั้ง/ภาคเรียน 2 ครั้ง/ภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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21 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การจัดหาทรัพยากร 
 

ผู้บริหารได้ระดมทุน ทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคลากรท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ท้องถิ่น มาช่วย 
ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลจากฝ่ายบริหาร 
 

 

 
 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางการด าเนินการพัฒนา 
 จุดเด่น 

มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ 
สถานศึกษามีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในการด าเนินโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดวิเคราะห์ฯ 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานและการจัดการการศึกษาของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนและชุมชนและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า   ทุกโครงการ
ได้น ากลยุทธ์ของโรงเรียนไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบและวิธีการ ปรากฏผลส าเร็จของโครงการใน
ปีงบประมาณ 2564 มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีงบประมาณ แสดงถึงประสิทธิผลของการน ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละงานและก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ชัดเจน
ตรวจสอบได้ โดยในการด าเนินงานมีการใช้กระบวนการตามวงจร คุณภาพของเดมมิ่ง PDCA ในการท างาน 
ตลอดจนใช้การขับเคล่ือนการบริหารงานโดยใช้ TRS Theme ในการบริหารและจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
ท าให้มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

 หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น มีการนิเทศ
ภายในก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 



รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2564  :  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
     

          ๒๘ 

ครูปฏิบัติหน้าท่ีตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผลให้งานมีคุณภาพ 
ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น าผลท่ีได้จากการท างานมาปรับใช้และพัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ส่งผลให้ครูได้รับ
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23 จากจ านวนข้าราชการครูท้ังหมด 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมีความมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดโครงการ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดท่ีให้บริการท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

โรงเรียนให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โดยบริการระบบอินเตอร์เน็ตท่ีครอบคลุมพื้นท่ีสะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 แนวทางการด าเนินการพัฒนา 
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  
2) พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
3) พัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร 
4) พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
5) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการ

เรียนรู ้
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพ  :  ดี 

วิธีการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเซิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 วิธีการ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

โรงเรียนมีวิธีการและกระบวนการพัฒนาท่ีส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับ ได้แก่ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครู โครงการ
กัลยาณมิตรนิเทศ ส่งผลให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ การประกวดแข่งขันทักษะต่าง ๆ ท่ีให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมตามความถนัดและความสนใจ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน คิดเป็น ท าเป็น และแสวงหา
ความรู้จากเทคโนโลยี เช่น วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันตรุษจีน วันคริสต์มาส กิจกรรม
กีฬา การประกวดส่ือสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online  

นอกจากนี้มีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆนอกสถานท่ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถสรุปองค์ความรู้ และน า ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ การน าเสนอโครงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 และ 6 การจัดกิจกรรม STEM และโครงงานคุณธรรม เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีวิธีการและกระบวนการพัฒนาท่ีส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผลผู้เรียนโดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับ ได้แก่ กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือมัลติมีเดีย และส่ือออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
เทคโนโลยีของครูท่ีมีคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะการ
ใช้งานห้องเรียนออนไลน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Application Smartphone ในการวัดและ
ประเมินผลนักเรียน มีโครงการกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อการติดตามอย่างเป็นระบบ 

ส่งผลให้ครูเกิดคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนการพัฒนา
ท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย มีระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครู

รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูสร้างบรรยากาศในการ
เรียนให้น่าเรียน มีความสนุกสนาน โดยใช้รูปแบบหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมด้วยความสุข มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติอันดีงามแก่
ผู้เรียน 
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4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูมีแผนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ชัดเจน มีการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา ผู้เรียน และมีความหลากหลายตรงตาม
สภาพจริง เช่น การประเมินด้วยแบบทดสอบปรนัย อัตนัย การประเมินจากกิจกรรมในช้ันเรียน แบบฝึกหัด
หรือช้ินงาน การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุตามตัวช้ีวัดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สูงขึ้น มีโครงการกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อการติดตามอย่างเป็นระบบ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนมีวิธีการและกระบวนการพัฒนาท่ีส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับ ได้แก่ โครงการ
กัลยาณมิตรนิเทศ กิจกรรมอบรมหลักสูตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การวิ จัยและนวัตกรรมทาง
การศึกษาของครูมืออาชีพ ส่งผลให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
รวมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง             
มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน น าข้อมูล 
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบ 
ต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนรวม 
มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอก
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพ            
ของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายของคุณภาพผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท าให้สามารถ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมให้ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มอ่อน 
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเก่ง สอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มอ่านเขียนไม่คล่อง พัฒนานักเรียนเรียนรวม
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรม ท้ังในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับชาติ (ภาค) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
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ส าคัญและสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และสืบค้นข้อมูล และน าเสนอผลงานวิชาโครงงาน ท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระ จนเกิดผลเป็นท่ีประจักษ์  

 
 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางการด าเนินการพัฒนา 

 จุดเด่น 
ครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอ โรงเรียนสนับสนุนครูในพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และจัดหาส่ือเทคโนโลยี จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีระบบการนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนในสาระวิชาท่ี
ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเน้นการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆและการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

การสนับสนุนให้ครูได้มีการจัดท าส่ือ นวัตกรรมและวิจัย รวมถึงการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้กลับไป
ใช้พัฒนาตนเองและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 แนวทางการด าเนินการพัฒนา 
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  
2) พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
๒. ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
๓. ค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
๔. ประกาศโรงเรียนตรังรังสฤษฎ ์แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษา การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) 
๕. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------ 

โดยท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานรศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้ ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ มีคุณภาพและ      
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา            
ขัน้พื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  10  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
    
 
 (นางวรรณ์ลี  ศรีชัย) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนตรงัรังสฤษฎ์ 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนตรังรงัสฤษฎ์ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
(ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 1) มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ์ ร้อยละ 83 
 2) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิด และแก้ปัญหาระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 83 

 3) นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคน มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงงานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 โครงงาน/ปีการศึกษา 

ร้อยละ 100 

 4) มีผลการเรียนผ่าน ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ร้อยละ 93 
 5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา ระดับดี เฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 
 6) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดี เฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป ร้อยละ 71 
 6.1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี 

เฉลี่ย 2.30 ข้ึนไป 
ร้อยละ 71 

  6.2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี 
เฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป 

ร้อยละ 71 

  6.3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับดี เฉลี่ย 2.30 ข้ึนไป 

ร้อยละ 71 

  6.4) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับดี เฉลี่ย 2.45 ข้ึนไป 

ร้อยละ 71 

  6.5) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับดี เฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป 

ร้อยละ 71 

  6.6) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ           
พลศึกษา ระดับดี เฉลี่ย 3.20 ข้ึนไป 

ร้อยละ 71 

  6.7) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี  
เฉลี่ย 2.80 ข้ึนไป 

ร้อยละ 71 

  6.8) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ระดับดี เฉลี่ย 2.80 ข้ึนไป 

ร้อยละ 71 

 7) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานอาชีพด้านการเกษตร 1 ประเภท และมีผลผลิตตามโครงการ
เกษตรและชุมนุมยุวเกษตรกรของโรงเรียน 

ร้อยละ 100 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
 1) มีความรับผิดชอบในการเรียนโดยไม่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มส มผ ร้อยละ 83  
 2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและมีวินัยโดยใช้นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม   

“ยุวสมาธิ” เป็นฐาน 
ร้อยละ 80 

 3) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมอนุรักษป์ระเพณีวัฒนธรรมของโรงเรียนและ
ชุมชน อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปีการศึกษา 

ร้อยละ 100 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
(ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ) 

 4) เห็นคุณค่าของความพอเพียงโดยมีเงินออมในบัญชีธนาคารโรงเรียน หรือธนาคาร          
อื่น ๆ อย่างน้อย 1 บัญชี 

ร้อยละ 80 

 5) สามารถอธิบายประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ในต าบลทุ่งค่าย  
อ าเภอย่านตาขาวและจังหวัดตรัง ได้อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 

 6) อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมี ความสุข 
และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรนุแรง ไม่มีการทะเลาะวิวาท 

ร้อยละ 100 

 7) มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ 100 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. เป้าหมายของโรงเรียน คือ ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดี 

2. โรงเรียนใช้กระบวนการ TRS Theme ในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการคุณภาพ
สถานศึกษา 

ดี 

3. โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยความร่วมมือของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก
ฝ่าย 

ดี 

4. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาครู บุคลากรทุกคนให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรงตาม บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

ดี 

5. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ โดยก าหนดคาบ PLC ไว้ทกุสัปดาห์ และน าผลมา
ใช้ในการพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อ
ปี   

ดี 

6. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาดและ
ปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพและบริการชุมชน 

ดี 

7. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
ที่ พร้อมใช้งานเพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทุกอาคาร
เรียน และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ และสามารถบริการชุมชนได้ 

ดี 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคญั  
1. มกีารบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และประเมินจากผลงานของ
นักเรียนที่แสดงถึงกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 100 
(ครูทุกคน) 

2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ร้อยละ 100  
(ครูทุกคน) 

3. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และประยุกต์ใช้สื่อ DLIT และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ท้องถ่ิน และชุมชน มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100  
(ครูทุกคน) 

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า ต่อภายในและภายนอก
สถานศึกษาผ่านสื่อที่หลากหลาย และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ร้อยละ 100  
(ครูทุกคน) 

5. มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เสริมแรงจูงใจทางบวกให้กับผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในการ เรียนรู้
อย่างมีความสุข โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ร้อยละ 100  
(ครูทุกคน) 

6. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์และประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและแจง้ผล
ย้อนกลับสู่นักเรียนเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  

ร้อยละ 100  
(ครูทุกคน) 
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(ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ) 

7. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองโดยผ่านกระบวนการ PLC ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ร้อยละ 100  
(ครูทุกคน) 

 

หมายเหตุ  การก าหนดค่าเป้าหมายอ้างอิงจาก 
1) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1. การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21  3R 8C 2L  และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active  
Learning 

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ โดยมีแผนงาน มีผู้รับผิดชอบและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและปรับปรุงผล โดยใช้กระบวนการ PDCA 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบโครงงาน 
4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้จัดการศึกษา ช่วยยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
5. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้มีคุณสมบัติตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
6. สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนใช้ส่ือ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ 
7. สร้างเครือยข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560 
9. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ของหลักสูตร 
10. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้

และเกดิสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

2) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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          ๔๒ 

การก าหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
  

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินตา่ง ๆ  ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนด            
ค่าเป้าหมาย 

2. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี ้
 

ระดับคณุภาพ ค่าเป้าหมาย 
ระดับ 5 ยอดเย่ียม 
ระดับ 4 ดีเลิศ 
ระดับ 3 ดี 
ระดับ 2 ปานกลาง 
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 

 
3. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเปน็ร้อย

ละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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          ๔๓ 

 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน    ระดับ...........ดี.............   
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ใน 
รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร ์

นักเรียนร้อยละ 83 มีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ์

นักเรียนร้อยละ 83 มีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ์

ตาม 
เป้าหมาย 

2. มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด และ
แก้ปัญหา  

นักเรียนร้อยละ 83 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิด และแก้ปัญหาระดับดีข้ึนไป 

นักเรียนร้อยละ 83 มีความ สามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิด และแก้ปัญหาระดับดี 
ข้ึนไป 

ตาม 
เป้าหมาย 

 
 

3. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ  
ม.6 มีส่วนร่วมจัดท าโครงงานที 
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 โครงงาน/ปี
การศึกษา 

นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทุก
คน มีส่วนร่วมจัดท าโครงงานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและผ่านเกณฑ์อย่าง
น้อย 1 โครงงาน/ปีการศึกษา 

นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทุก
คน มีส่วนร่วมจัดท าโครงงานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและผ่านเกณฑ์อย่าง
น้อย 1 โครงงาน/ปีการศึกษา 

ตาม 
เป้าหมาย 

 

4. มีผลการเรียนผ่าน ในรายวิชา 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 93 มีผลการเรียน
ผ่าน ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 93 มีผลการเรียน
ผ่าน ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตาม 
เป้าหมาย 

 
5. สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนระดับดีเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 

สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับดีเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 

สถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับดีเฉลี่ย 3.06 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

6. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเฉลี่ย 2.50 ข้ึนไป 

1. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 2.30 ข้ึนไป 

1. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 2.86  

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

2. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 2.00 ข้ึนไป 

2. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 2.75  

3. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 2.30 ข้ึนไป 

3. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 2.84  

4. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 2.45 ข้ึนไป 

4. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 3.07  

5. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 2.00 ข้ึนไป 

5. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 2.84  
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มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 

6. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 3.20 ข้ึนไป 

6. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 3.71  

 
7. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 2.80 ข้ึนไป 

7. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 3.49  

8. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ  2.80 ข้ึนไป 

8. นักเรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ  2.89  

7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
ด้านการเกษตร 1 ประเภท และมี
ผลผลิตตามโครงการเกษตรของ
โรงเรียน 

นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
อาชีพด้านการเกษตร 1 ประเภท และมี
ผลผลิตตามโครงการเกษตรและชุมนุม
ยุวเกษตรกรของโรงเรียน 

นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
อาชีพด้านการเกษตร 1 ประเภท และ
มีผลผลิตตามโครงการเกษตรและ
ชุมนุมยุวเกษตรกรของโรงเรียน 

ตาม 
เป้าหมาย 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 
โดยไม่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มส 
มผ 

นักเรียนร้อยละ 83 มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนโดยไม่มีผลการเรียนเป็น 
0  ร  มส  มผ 

นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ  83  มี ค ว า ม
รับผิดชอบในการเรียนโดยไม่มีผล
การเรียนเป็น 0  ร  มส  มผ 

ตาม 
เป้าหมาย 

2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
โรงเรียนและมีวินัยโดยใช้นวัตกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม “ยุวสมาธิ”             
เป็นฐาน 

นั ก เรี ยน ร้ อ ยล ะ 80 ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบของโรงเรียนและมีวินัยโดย
ใช้นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม “ยุวส
มาธิ” เป็นฐาน 

นัก เรียนร้อยละ 80 ปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนและมีวินัย
โดยใช้นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
“ยุวสมาธิ” เป็นฐาน 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือ 
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
ของโรงเรียนและชุมชนอย่างน้อย   
1 กิจกรรม/ปีการศึกษา 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาหรือกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของโรงเรียนและชุมชน
อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปีการศึกษา 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาหรือกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของโรงเรียนและชุมชน
อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปีการศึกษา 

ตาม 
เป้าหมาย 

4. เห็นคุณค่าของความพอเพียง 
โดยมีเงินออมในบัญชีธนาคาร 
โรงเรียนหรือธนาคารอื่นๆ อย่าง 
น้อย 1 บัญชี 

นักเรียนร้อยละ  80 เห็นคุณค่าของ
ความพอเพียงโดยมีเงินออมในบัญชี
ธนาคารโรงเรียนหรือธนาคารอื่นๆ 
อย่างน้อย 1 บัญชี 

นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าของ
ความพอเพียงโดยมีเงินออมในบัญชี
ธนาคารโรงเรียนหรือธนาคารอื่นๆ 
อย่างน้อย 1 บัญชี 

ตาม 
เป้าหมาย 

5. สามารถอธิบายประวัติศาสตร์ 
แหล่งเรียนรู้ในต าบลทุ่งค่าย, อ าเภอ 
ย่านตาขาวและจังหวัดตรังได้อย่างน้อย  
1 แหล่งเรียนรู้ 

นั ก เรี ยน ทุ ก ค นส าม ารถอ ธิบ าย
ประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ในต าบลทุ่ง
คา่ย, อ าเภอย่านตาขาวและจังหวัดตรัง
ได้อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ 

นั ก เรี ยนทุ กคนสามารถอ ธิบ าย
ประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ในต าบล
ทุ่ งค่ าย, อ าเภอย่ านตาขาวและ
จังหวัดตรังได้อย่างน้อย 1 แหล่ง
เรียนรู้ 

ตาม 
เป้าหมาย 

6. อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ได้อย่างมีความสุข และแก้ปัญหา 
โดยไม่ใช้ความรุนแรง ไม่มีการ 
ทะเลาะวิวาท 

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข และ
แก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง ไม่มี
การทะเลาะวิวาท 

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข และ
แก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง ไม่มี
การทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน 

ตาม 
เป้าหมาย 

7. มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพ 
กายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีภาวะทุพ 
โภชนาการ 

นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มี
สุ ข ภ าพ ก าย แล ะ สุ ข ภ าพ จิ ตที่ ดี  
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ 

นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มี
สุ ขภ าพ กายและสุ ขภ าพจิตที่ ดี  
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ มีสภาวะ

สูงกว่า 
เป้าหมาย 
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ทางอารมณ์สังคมเป็นบวก 
มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. เห็นคุณค่าของความพอเพียง 
โดยมีเงินออมในบัญชีธนาคาร 
โรงเรียนหรือธนาคารอื่นๆ อย่าง 
น้อย 1 บัญชี 

นักเรียนร้อยละ  80 เห็นคุณค่าของ
ความพอเพียงโดยมีเงินออมในบัญชี
ธนาคารโรงเรียนหรือธนาคารอื่นๆ 
อย่างน้อย 1 บัญชี 

นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าของ
ความพอเพียงโดยมีเงินออมในบัญชี
ธนาคารโรงเรียนหรือธนาคารอื่นๆ 
อย่างน้อย 1 บัญชี 

ตาม 
เป้าหมาย 

5. สามารถอธิบายประวัติศาสตร์ 
แหล่งเรียนรู้ในต าบลทุ่งค่าย, อ าเภอ 
ย่านตาขาวและจังหวัดตรังได้อย่างน้อย  
1 แหล่งเรียนรู้ 

นั ก เรี ยน ทุ ก ค นส าม ารถอ ธิบ าย
ประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ในต าบลทุ่ง
คา่ย, อ าเภอย่านตาขาวและจังหวัดตรัง
ได้อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ 

นั ก เรี ยนทุ กคนสามารถอ ธิบ าย
ประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ในต าบล
ทุ่ งค่ าย, อ าเภอย่ านตาขาวและ
จังหวัดตรังได้อย่างน้อย 1 แหล่ง
เรียนรู้ 

ตาม 
เป้าหมาย 

6. อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ได้อย่างมีความสุข และแก้ปัญหา 
โดยไม่ใช้ความรุนแรง ไม่มีการ 
ทะเลาะวิวาท 

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข และ
แก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง ไม่มี
การทะเลาะวิวาท 

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข และ
แก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง ไม่มี
การทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน 

ตาม 
เป้าหมาย 

7. มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพ 
กายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีภาวะทุพ 
โภชนาการ 

นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มี
สุ ข ภ าพ ก าย แล ะ สุ ข ภ าพ จิ ตที่ ดี  
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ 

นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มี
สุ ขภ าพ กายและสุ ขภ าพจิตที่ ดี  
ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ มีสภาวะ
ทางอารมณ์สังคมเป็นบวก 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ...........ดี.............   
มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ม ี
วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน  
ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ของรัฐบาล 
และต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีวิสัยทัศน์ 
และพันธกิ จชั ดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ขอ ง ผู้ ป ก ค ร อ ง  ชุ ม ช น  ท้ อ ง ถ่ิ น 
วัต ถุป ระสงค์ ขอ งแผนการศึกษ า
แห่งชาติ นโยบาย ของรัฐบาลและต้น
สังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

ผู้ เรี ย น มี ค วาม รู้ คู่ คุ ณ ธ ร รม  มี
วิสั ยทั ศ น์  แล ะ พั น ธกิ จ ชั ด เจ น
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ของรัฐบาล
และต้นสังกัด  รวมทั้ งทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

ตาม 
เป้าหมาย 

2. โรงเรียนใช้กระบวนการ TRS  
Theme ในการบริหาร ติดตาม  
ตรวจสอบและจัดการคุณภาพ 
สถานศึกษา 

โรงเรียนใช้กระบวนการ TRS Theme 
ในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบและ
จัดการคุณภาพสถานศึกษา 

โร ง เรี ยน ใช้ ก ร ะ บ วน ก าร  TRS 
Theme ใน การบ ริห าร  ติ ด ตาม 
ตรวจสอบและจัดก ารคุณ ภาพ
สถานศึกษาในทุกโครงการ/กิจกรรม
ของโรงเรียน 

ตาม 
เป้าหมาย 

3. โรงเรียนมีการประเมินและ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี 

โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
ความร่วมมือของครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาทุก 3 ปี เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
ความร่วมมือของครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

ตาม 
เป้าหมาย 

4. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน สร้าง 
ขวัญก าลังใจในการพัฒนาครู  

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญ
ก าลังใจในการพัฒนาครู บุคลากรทุก

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
ข วัญ ก าลั ง ใจ ใน ก าร พั ฒ นาค รู 

ตาม 
เป้าหมาย 
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บุคลากรทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านวิชาชีพตรงตามบทบาทหน้าท่ี 

คนให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรง
ตามบทบาทหน้าท่ีและความ 

บุคลากรทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพตรงตามบทบาทหน้าท่ี 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
และความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 20  
ชั่วโมงต่อปี 

รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อป ี และความรับผิดชอบมากกว่า 20 
ชั่วโมงต่อป ี

 

5. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครู 
ทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(PLC) โดยก าหนดคาบ PLC ไว้ทุก 
สัปดาห์และน าผลมาใช้ในการพัฒนา 
งานและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ให้มีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 50  
ชั่วโมงต่อปี 

โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทาง วิชาชีพ  (PLC) โดย
ก าหนดคาบ PLC ไว้ทุกสัปดาห์และน า
ผลมาใช้ในการพัฒนางานและการ
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง ผู้ เรี ย น ให้ มี
ความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
ต่อป ี

โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุก
คนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โดยก าหนดคาบ PLC ไว้ทุกสัปดาห์
และน าผลมาใช้ในการพัฒนางาน
และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
มีความก้าวห น้าไม่ น้อยก ว่า 50 
ชั่วโมงต่อปี โดยมีการจัดคาบ PLC 
ในตารางสอน 

ตาม 
เป้าหมาย 

6. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ 
จัดการเรียนรู้ มีความสะอาดและ 
ปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์เต็ม 
ศักยภาพ และบริการชุมชน 

โร ง เรี ยน จั ด สภ าพ แวดล้ อ มท าง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีความสะอาดและปลอดภัย 
สามารถใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
และบริการชุมชน 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ เอื้ อต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีความสะอาดและ
ปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์เต็ม
ศักยภาพ และมีการบริการชุมชน
อย่างต่อเน่ือง 

ตาม 
เป้าหมาย 

7. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ 
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ที่พร้อมใช้งานเพ่ือการสนับสนุนการ 
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ครอบคลุมทุกอาคารเรียน และใช้ 
ประโยชน์เต็มศักยภาพ และสามารถ 
บริการชุมชนได้ 

โ ร ง เรี ย น จั ด ร ะ บ บ เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่พร้อม
ใช้งานเพ่ือการสนับสนุนการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้
ครอบคลุมทุกอาคารเรียน  และใช้
ประโยชน์เต็มศักยภาพ และสามารถ
บริการชุมชนได้ 

โร ง เรี ย น จั ด ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี
สารสน เทศ  เพ่ื อส นับส นุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่พร้อมใช้งานเพ่ือการสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ครอบคลุมทุกอาคารเรียน และใช้
ประโยชน์เต็มศักยภาพ และสามารถ
บริการชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง 

ตาม 
เป้าหมาย 

 
มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ระดับ...........ดี.............   

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. มีการบูรณาการ การจัดการ 
เรียนรู้แบบ Active Learning  
และประเมินจากผลงานของ 
นักเรียนที่แสดงถึงกระบวนการ 
อ่าน คิด วิเคราะห์ และค านึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ 
ผู้เรียน 

ครูทุกคนมีการบูรณาการ การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning และ
ประเมินจากผลงานของนักเรียนที่
แ ส ด ง ถึ ง ก ร ะ บ วน ก ารอ่ า น  คิ ด 
วิเคราะห์ และค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ครูทุ กคนมี การบู รณ าการ การ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ  Active 
Learning และประเมินจากผลงาน
ของนักเรียนที่แสดงถึงกระบวนการ
อ่าน คิด วิเคราะห์  และค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน 

ตาม 
เป้าหมาย 

2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน 
เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนการ 
สอนให้เหมาะสมกับความสามารถ 
ของผู้เรียน และค านึงถึงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลเพ่ือออกแบบการจัดการ
เรี ย น ก า รส อ น ให้ เห ม าะ ส ม กั บ
ความสามารถของผู้เรียน และค านึงถึง
ความแตกต่างระห ว่างบุคคลของ
ผู้เรียน 

ครูทุ กคนมี การ วิเคราะห์ ข้อมู ล
ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ความส ามารถของผู้ เรี ยน  และ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 

ตาม 
เป้าหมาย 
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3. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และประยุกต์ใช้สื่อ DLIT  
และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
ท้องถ่ิน และชุมชน มาบูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู้ 

ครูทุ กคนมี การใช้ สื่ อ  เทค โนโล ยี
สารสนเทศ และประยุกต์ใช้สื่อ DLIT 
และแหล่ งเรี ยนรู้ภ ายในโรงเรียน 
ท้องถ่ิน และชุมชน มาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนมีการใช้สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และประยุกต์ใช้สื่อ DLIT 
และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ท้องถ่ิน และชุมชน มาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

ตาม 
เป้าหมาย 

4. เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา  
ค้นคว้า ต่อแหล่งเรียนรู้ภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษาผ่านสื่อท ี
หลากหลาย และค านึงถึงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ครูทุ กค น เปิ ด โอกาส ให้ นั ก เรี ยน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา 
ค้นคว้า ต่อแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภ าย น อ ก ส ถ าน ศึ ก ษ าผ่ าน สื่ อ ที่
ห ล ากห ลาย  และค า นึ ง ถึ งค วาม
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ครูทุ กคนเปิด โอกาสให้ นักเรียน
ถ่ าย ท อ ดอ งค์ ค วาม รู้ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษา ค้นคว้า ต่อแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษาผ่าน
สื่อที่หลากหลาย และค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ตาม 
เป้าหมาย 

5. มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ 
เสริมแรงจูงใจทางบวกให้กับผู้เรียนม ี
ทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้อย่างมี 
ความสุข โดยค านึงถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนที่เสริมแรงจูงใจทางบวกให้กับ
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนที่เสริมแรงจูงใจทางบวกให้กับ
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ ดีในการเรียนรู้
อ ย่างมี ความสุ ข  ค า นึ ง ถึ งค วาม
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ตาม 
เป้าหมาย 

6. มีการบันทึกข้อมูลนักเรียน 
รายบุคคล วิเคราะห์และประเมิน 
ผู้เรียนจากสภาพจริงและแจ้งผล 
ย้อนกลับสู่นักเรียนเพ่ือน าไปพัฒนา 
ตนเอง โดยค านึงถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ค รู ทุ ก ค น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น
รายบุคคล วิเคราะห์ และประเมิน
ผู้ เรียนจากสภาพจริงและแจ้งผล
ย้อนกลับสู่นักเรียนเพ่ือน าไปพัฒนา
ตนเอง โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ครูทุ กคนบั นทึ ก ข้อมู ล นัก เรียน
รายบุคคล วิเคราะห์และประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริงและแจ้งผล
ย้อนกลับสู่นักเรียนเพ่ือน าไปพัฒนา
ตนเอง โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ตาม 
เป้าหมาย 

7. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี 
กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเน่ืองโดยผ่านกระบวนการ PLC  
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลของผู้เรียน 

ค รู ทุ ก ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้ มี
กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองโดยผ่านกระบวนการ PLC 
ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 

ค รู ทุ ก ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก าร เรี ย น รู้ มี
กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองโดยผ่านกระบวนการ PLC 
ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ในทุกรายวิชา 

ตาม 
เป้าหมาย 

 
สรุปมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตรงัรงัสฤษฎ์ 
 

มาตรฐาน ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 ดี 
มาตรฐานท่ี 2 ดี 
มาตรฐานท่ี 3 ดี 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม ดี 
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งานประกนัคุณภาพภายใน 

โรงเรียนตรงัรงัสฤษฎ ์

เลขที ่๑ หมู่ที ่๒ ต าบลทุ่งค่าย  

อ าเภอย่านตาขาว จังหวดัตรงั ๙๒๑๔๐   

โทรศพัท ์๐๗๕ ๒๘๐๒๒๙ โทรสาร –  

www.trsarit.ac.th 

 

 


