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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ชื่อโรงเรียน ตราษตระการคุณ ที่ต้ัง ๔๙๔ ต าบล วังกระแจะ อ าเภอ เมือง จังหวัด ตราด สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ โทร๐๓๙-๕๑๑๑๕๑           
โทรสาร ๐๓๙-๕๒๒๗๑๒   e – mail : tk_schooltrad@hotmail.com  website : www.tkschool.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เน้ือที่ ๑๒๘ ไร่ ๒ งาน ๖๓.๖ ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการ ๘ ต าบล 

๑.ต าบลหนองเสม็ด     ๒.ต าบลหนองคันทรง 

๓.ต าบลท่าพริก     ๔.ต าบลวังกระแจะ 

๕.ต าบลหนองโสน     ๖.ต าบลเนินทราย 

๗.ต าบลท่ากุ่ม     ๘.ต าบลบางพระ 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนตราษตระการคุณ เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด ก าเนิดมาจากส านักเ รียน                    
วัดไผ่ล้อมโดยพระวิมลเมธาจารย์วรญาณ คณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดตราด 
 เดิมพระวิมลเมธาจารย์ฯ ได้เปิดท าการสอนหนังสือไทยขึ้นในวัดให้แก่บรรดาศิษย์วัดและบุตรหลาน
ชาวบ้าน จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๔๒กรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมณศักด์ิขณะน้ันเป็นพระสุ
คุณคณาภรณ์  ผู้อ านวยการศึกษามณฑลจันทบุรีได้มาเห็นส านักเรียนหนังสือไทย  ของพระคุณท่านเป็น
หลักฐานดี  จึงมีบัญชาให้ต้ังโรงเรียนสอนหนังสือไทยขึ้นที่วัดไผ่ล้อมเป็นคร้ังแรกในจังหวัดตราด ได้รับนิตยภัตร           
เดือนละ ๒๕.๐๐ บาท พระคุณท่านด าเนินการสอนอย่างเคร่งครัดกวดขันท าให้บรรดาศิษย์เรียนรู้ได้รวดเร็ว     
เป็นที่นิยมของชาวบ้าน  ลูกศิษย์ของพระคุณท่านจึงเพิ่มจ านวนขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับต้องการขยายระดับชั้น
มัธยมศึกษา พระคุณท่านได้ร่วมมือกับพระยาสุนทราธรธุรกิจ (หมี ณ ถลาง ) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด           
ในสมัยน้ัน  บอกบุญเรี่ยไรจากข้าราชการและราษฎรมาปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๖เป็นอาคาร
เรียนชั่วคราวท าเคร่ืองบนด้วยไม้ไผ่หลังคามุงจาก ฝาท าด้วยไม้ระก า เสาไม้เหลาชะโอนพื้นดินทุบแน่นใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนเวฬุสุนทรการ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาสุนทราธรธุรกิจ เมื่อมีความพร้อมขยายระดับมัธยมศึกษา
เพิ่มใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตัวอย่างประจ าจังหวัด” หรือตามที่บันทึกไว้ในสมุดทะเบียนเก่าของโรงเรียนใช้ชื่อว่า 
โรงเรียนประจ าจังหวัดตราด “เวฬุสุนทรการ”  และใช้สถานที่แห่งน้ีเรียนมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๖๐ 
 ต่อมาปี  พ.ศ. ๒๔๖๑พระตราษบุรีศรีสมุทรเขตต์ (ธน ณ สงขลา) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด         
ได้พิจารณาสภาพของโรงเรียนแล้วเห็นว่าไม่เหมาะที่จะเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัด  จึงได้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่
ในบริเวณสโมสรเสือป่า (บริเวณโรงเรียนอนุบาลตราดปัจจุบัน) และเคลื่อนย้ายนักเรียนออกจาก วัดไผ่ล้อมเมื่อ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๑ เปิดเรียนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๑ ใช้เวลาสร้างถึง ๓ ปีแล้วเสร็จในปี ๒๔๖๓      
สิ้นค่าก่อสร้าง ๔,๖๗๐.๕๐บาท เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ท าพิธีเปิด                   

http://www.tkschool.ac.th/
http://www.tkschool.ac.th/
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เมื่อวันที่  ๒๑มีนาคม  ๒๔๖๓ได้กรุณาให้นามโรงเรียนว่า  “ตราษตระการคุณ”  เป็นเกียรติแก่ พระตราษบุรี
ศรีสมุทรเขตต์  (ธน ณ สงขลา) 
 ต่อมาปี ๒๔๘๓ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนให้ใหม่ตามแบบ ร .๑       
ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก พล.ร.ท.สินธุ์ กมลนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยน้ัน มี
พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่น้ี เมื่อวันที่ ๒๔มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕โดยหลวงนรนิติผดุงการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตราด สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๑๕,๔๗๕บาท และร้ืออาคารที่สโมสรเสือป่ามาสร้างเป็นโรงพละ-หอประชุม ด้าน
ตะวันออกของอาคารใหม่ ต่อมาทรุดโทรมมากรื้อถอนออกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 โรงเรียนตราษตระการคุณเติบโตมาตามล าดับประกอบกับพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามหลวงซึ่งเป็น
พื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนไม่สามารถขยายตัวได้อีกเพราะติดสถานที่ราชการอื่ น  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
โรงเรียนในภายหน้า นายประจ า  ประทีปฉาย ศึกษาธิการจังหวัดตราดและ นายลพ ชูแข อาจารย์ใหญ่คนแรก
ของโรงเรียนตราษตระการคุณ   มีความคิดตรงกันว่าต้องการหาที่ดินผืนใหม่ให้โรงเรียนตราษตระการคุณ และที่ดินผืน
น้ัน น่าจะเป็นทุ่งเนินตาแมวอันรกร้างกว้างใหญ่  ห่างจากโรงเรียนเดิมเพียง ๑.๕ กิโลเมตร  จึงท าการจับจอง
จนได้เน้ือที่ ๑๓๙ไร่ ๑งาน  ๗๐ตารางวา ด้วยความเห็นชอบและสนับสนุนจากนายสงัด รอดมั่น ที่ดินจังหวัด 
และ นายจรัส เทศวิศาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในสมัยน้ันและในปัจจุบันได้ท าการแบ่งแยกที่ดินออกไป
เหลือเน้ือที่ ๑๒๘ ไร่ ๒  งาน  ๖๓.๖  ตารางวา  
 พ.ศ. ๒๕๑๓กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน ณ สถานที่แห่งใหม่ แบบ
อาคาร ๓๑๘๑หลัง บ้านพักครู ๒หลัง ส้วมนักเรียน ๑หลัง ระยะแรกมีปัญหามาก แต่ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปด้วยดี
แม้จะเสียเวลาไปบ้าง   สิ้นเงินงบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐บาท  
 พ.ศ. ๒๕๑๕ได้ย้ายนักเรียนบางส่วนไปเรียนที่สถานที่แห่งใหม่ และย้ายได้ทั้งหมด เมื่อ พ .ศ. ๒๕๑๘ 
ซึ่งทั้งครูและนักเรียนขณะน้ีต้องทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งในการเดินทาง ซึ่งตรงกับผู้บริหารสมัยน้ันคือ นายสุรจิตร 
ภัทรคามินทร์ 
 เมื่อย้ายนักเรียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด ได้เข้าโครงการคมภ . 
๒ ซึ่งโครงการน้ีเป็นโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค   กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณ
สร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ หอประชุม  โรงฝึกงานให้ใหม่  พร้อมอุปกรณ์ทางด้านงานอาชีพ ศิ ลปะ และ
วิทยาศาสตร์ครบถ้วน ท าให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โรงเรียนตราษตระการคุณ  จึงเป็นโรงเรียนมัธยมที่
ทันสมัยแห่งหน่ึง เน่ืองจากมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองซึ่งเห็นได้ในทุกวันน้ี  ทั้งน้ีก็เพราะความร่วมมือของทุก
ฝ่ายสมด่ังปณิธานของผู้ให้ก าเนิดโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด  ทุกประการ และคงจะเจริญก้าวหน้า
สืบไป 
 
ตราประจ าโรงเรียน 
   เป็นรูปโล่ภายในโล่ มีทะเล พระอาทิตย์ฉายแสงรัศมีคร่ึงวงกลมเหนือภูเขา   

ขอบล่างโล่มีข้อความ“โรงเรียนตราษตระการคุณ”  
ขอบบน ปรากฏคติพจน์โรงเรียน “นตฺถิ ปฺญญา สมา อาภา” 
ใต้โล่เป็นรูปช่อรวงข้าว  ผูกด้วยริบบิ้น 

 
สีประจ าโรงเรียน: เหลือง  ฟ้า 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน: ต้นยางกราด 
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ปรัชญาโรงเรียน: มุ่งพัฒนาวิชาการ  สืบสานประเพณี  มากมีคุณธรรม  เลิศล้ าพลานามัย  

ค าขวัญ :  บรรยากาศดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 

คติพจน์  :    นตฺถิ  ปฺญญา  สมา  อาภา  “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

วิสัยทัศน์โรงเรียน:   " ปี ๒๕๕๕ ตราษตระการคุณ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล  

     โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  บนความร่วมมือของชุมชน ตามแนวปรัชญา  

     เศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ   :   ๑. บริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

       ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

       ๓. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

       ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

       ในการบริหารจัดการ 

       ๕. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

       ๖. น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

เป้าประสงค์ :   ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเป็นพลโลก  

       สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

       พอเพียง 
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แผนท่ีโรงเรียน 
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1.2 บุคลากรของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2559  
 1.2.1 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

ท่ี 
ช่ือ – ช่ือสกุล 
/ ต าแหน่ง 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด/
สาขา 

การด ารง
ต าแหน่งท่ี
โรงเรียนนี้ 

ตั้งแต่-ปัจจุบัน 
โทรศัพท์ e-mail 

หมายเหตุ 
(ฝ่ายงานท่ี 
รองผอ.ท่ี

รับ
รับผิดชอบ) ตั้งแต่ 

(ปี/
เดือน) 

๑. นายพิริยะเอกปิยะกุล ปริญญาโท 04 
พ.ย. 
57 

2 ปี    
1 
เดือน 

๐๘๑-
๒๙๕๒๑๑๘ 

piriya2504ks 
@gmail.com 

 

๒. นางดารัตน์  พิมพ์อุบล ปริญญาโท 10 
เม.ย. 
52 

6 ปี    
8 
เดือน 

๐๘๑ – 
๕๗๖๗๘๙๓   

darat_
๒๕๔๘@hotmail.
co.th 

กลุ่มงาน
บุคคล 

3 นางสาวธนพร  วังเรียง ปริญญาโท 01 
มิ.ย. 
58 

1 ปี    
6 
เดือน 

๐๘๙ – 
๒๔๕๖๓๗๑   

wangreang 
@gmail.com 

กลุ่มงาน
วิชาการ 

4. นายรพี  ศรีโมสาร ปริญญาโท 23 
ธ.ค. 
58 – 
22 
ธ.ค. 
59 

1 ปี     ๐๘๖ – 
๓๔๙๒๗๗๓ 

rapeesrimo@gm
ail.com 

กลุ่มงาน
งบประมาณ 

5. นางสุกัญญา  กูลนรา ปริญญาโท 12 
เม.ย. 
59 - 
22 
ธ.ค. 
59 

8 
เดือน 

๐๘๙ – 
๒๔๔๓๒๒๑ 

suganyalex@hot
mail.com 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 

  
 
 1.2.2 จ านวนบุคลากร   

ผู้บริหาร (รวมรองผอ.) ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ หมายเหตุ 

5 102 3 8 29  
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 1.2.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

0.00, 0%0.00, 0%

82.30, 82%

0.00, 0%

17.70, 18%

0.00, 0%0.00, 0%

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ (ระบ)ุ

ท่ี วุฒิการศึกษาสูงสุด จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 

1 ปวช. 0 0.00 

2 ปวส. 0 0.00 

3 ปริญญาตรี 93 82.30 

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 0.00 

5 ปริญญาโท 20 17.70 

6 ปริญญาเอก 0 0.00 

7 อื่นๆ (ระบุ) 0 0.00 

  รวม 113 100.00 
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 1.2.4 สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

ที่ สาขาวิชา จ านวนคน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู๑คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา  5 2 
2. คณิตศาสตร์ 17 18 
3. วิทยาศาสตร์  24 17 
4. ภาษาไทย 10 18 
5. ภาษาอังกฤษ 16 18 
6. สังคมศึกษา 15 19 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 16 
8. สุขศึกษาและพละศึกษา 5 17 
9. ศิลปะ 6 17 

10. แนะแนว 3  
 รวม 113 17.5 

 
 
 
 1.3 ข้อมูลนักเรียน 
   1) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2559  ทั้งหมด  2011 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2559) 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ยต่อ
ห้อง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ม.1 9 175 197 372 41.33   
ม.2 9 184 166 350 38.89   
ม.3 9 196 160 356 39.56   
รวม ม.ต้น 27 555 523 1078     
ม.4 9 173 158 331 36.78   
ม.5 9 161 153 314 34.89   
ม.6 9 140 148 288 32.00   

รวม ม.ปลาย 27 474 459 933     

รวมท้ังหมด 54 1029 982 2011     
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   2) จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2557 - 2559  (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.2559) 
เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557-2559 

ระดับ 
ช้ันเรียน 

ปี กศ. 
2559 

ปี กศ. 
2558 

ปี กศ. 
2557 

ม.1 372 365 365 
ม.2 350 365 374 
ม.3 356 369 375 
ม.4 331 333 307 
ม.5 314 297 402 
ม.6 288 386 394 

รวมทั้งหมด 2011 2115 2217 
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คะแนนเฉล่ีย ภาษาไทย สงัคมฯ ภ.องักฤษ คณิตฯ วิทย์

คะแนนเฉล่ีย ระดับโรงเรียน 46.118 52.91 57.88 39.68 39.33 40.79

คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัดจันทบรีุ 35.91 44.38 46.50 28.97 26.55 33.16

คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัดตราด 38.77 47.17 49.72 31.99 29.87 35.08

คะแนนเฉล่ีย ระดับเขต 38.43 46.81 49.34 31.39 29.53 35.12

คะแนนเฉล่ีย ระดับสพฐ. 39.16 47.39 50.13 32.64 30.09 35.56

คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 38.29 46.36 49.00 31.80 29.31 34.99
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สพม.17
ช้ัน ม.3

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 แต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 
 

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 
  1.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกวิชาของโรงเรียน สูงกว่าระดับจังหวัด (จันทบุรี และ 
  ตราด)  รวมถึงสูงกว่าระดับเขต ระดับ สพฐ. และประเทศ   
   
 

55.57
45.44

47.14
56.32

88.57
55.87

84.70
46.29

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษาฯ

การงานอาชีพฯ

ร้อยละ นร. ช้ัน ม.1-6 ปีการศึกษา 2559 ท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ



๑๐ 

 

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย สังคมฯ ภ.อังกฤษ คณิตฯ วิทย์

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน 39.854 61.21 39.68 31.33 31.36 35.69

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัดจันทบุรี 31.10 47.64 33.63 23.58 21.15 29.49

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัดตราด 34.65 53.55 36.18 26.74 25.11 31.66

คะแนนเฉลี่ย ระดับเขต 34.65 53.09 36.17 27.35 24.9 31.77

คะแนนเฉลี่ย ระดับสพฐ. 35.27 53.88 36.50 28.38 25.59 32.01

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 34.49 52.29 35.89 27.76 24.88 31.62
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ช้ัน ม.6

 1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   คะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกวิชาของโรงเรียน สูงกว่าระดับจังหวัด (จันทบุรี และ 
  ตราด)  รวมถึงสูงกว่าระดับเขต  ระดับ สพฐ. และประเทศ   
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ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2558-2559 ชั้น ม.3

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย สังคมฯ

ภ.อังกฤษ คณิตฯ วิทย์

 
2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558-2559  (ข้อมูลปี
การศึกษาท่ีผ่านมาและปีการศึกษาท่ีรายงาน)  
 2.1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2558-2559 ชั้น ม.6

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย สังคมฯ

ภ.อังกฤษ คณิตฯ วิทย์
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1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 
  1) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 
 
 
  2) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
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1.8 ข้อมูลงบประมาณ                

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๙,๓๖๗,๘๐๒.๓๙ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๙,๓๕๓,๔๑๕.๖๙ 

เงินนอก
งบประมาณ 

๑๐,๒๑๓,๑๑๗ งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๙,๙๒๒,๔๕๖.๔๕ 

เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ ๑๙,๕๘๐,๙๑๙.๓๙ รวมรายจ่าย ๑๙,๒๗๕,๘๗๒.๑๔ 

  

งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง      คิดเป็นร้อยละ    ๔๗.๗๗ ของรายรับ 

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ    ๕๐.๖๗ ของรายรับ 

 

1.9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

   ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ กระจายตัวอยู่ทั่วไปมีกระจุกตัวอยู่เป็นกลุ่มๆ ไม่มาก
นักเฉพาะหมู่บ้านที่ขนานกับแนวถนนเนินตาแมวทางเข้าโรงเรียนเท่าน้ันมีประชากรประมาณ ๒๒๑,๘๒๑ คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ท่าเรือ  ด่านเก่า  เรือนจ าจังหวัดตราด  ส านักงานที่ดินจังหวัดตราด  
ชุมชนอิสลาม  สนามกีฬาจังหวัด หมู่บ้านส าหรับเป็นที่พักอาศัยที่สร้างส าเร็จแล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการ 
อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพประมง เน่ืองจากอยู่ติดกับทะเล มีร้านอาหารและท่าเรือบริการนักท่องเที่ยว
ขนาดเล็ก  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา อิสลาม  รองลงมาได้แก่ ศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานตราดร าลึกงานระก าหวานประเพณีเกี่ยวกับอาหารการกินมีความใกล้เคียงกับ          
ภาคกลาง  แต่อาหารที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จัก ได้แก่ หมูต้มชะมวง  ข้าวเกรียบปากหม้อก๋วยเต๋ียวผัดปู  เป็นต้น 
ประเพณีทางศาสนาที่สามารถอนุรักษ์ไว้และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันคือ  ท าบุญโคนไม้และขอทานน าเงิน     
เข้าวัด 

  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลัก คือ ประมง  
เกษตรกรรม  ข้าราชการ  ค้าขาย   สว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ต่อปี ๓๔,๕๗๘ บาทจ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 



๑๔ 

 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

     (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น า
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ) วัดประจ าโรงเรียน  ได้แก่  วัดไผ่ล้อม  
ส่วนวัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีชื่อเสียง ได้แก่  วัดบุปผารามโรงเรียนอยู่ในแหล่ง
ชุมชนซึ่งมีแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อย่างหลากหลาย  ประกอบกับชุมชนให้การสนับสนุนด้านการศึกษา       
เป็นอย่างดี  แต่โรงเรียนยังขาดครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

๑.10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     ๑๐.๐๐ ๙.๖๙ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น     ๑๐.๐๐ ๙.๗๑ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ๒๐.๐๐ ๑๑.๗๔ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                  ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา                 ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 

                ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๔ ดีมาก 
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การศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

   

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ       

                วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 

                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 

                 สถานศึกษา               

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 

                 มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนว 

                 ทางการปฏิรูปการศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๖๕ ดีมาก 

                                      สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช ่  ไม่ใช ่

                          สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตังบ่งชี้ ใช่   ไม่ใช ่

                  สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช ่  ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น  

๑. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี รู้จักใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ และมีสุนทรียภาพ ทางด้าน
ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ 

๒. ครูมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
๓. มีการบริหารจัดการที่ดี มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา  

  พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษาพลศึกษาต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นอันดับแรก 
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 

1.กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป  
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และมีการจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   

กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่น กิจกรรมสัปดาห์วิชาการสู่มาตรฐานสากล (เด็กตราษฯ        

เปิดตลาดคลังความรู้ เทิดครูแห่งแผ่นดิน) และการบริการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้อย่างพอเพียงต่อ

ความต้องการของนักเรียน จัดสถานที่บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและสื่อต่างๆ รอบตัวด้วยการจัด

โครงการส ารวจและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น   โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  

ด้วยตนเอง   ส่งเสริมการอ่านการศึกษาหาความรู้ในวิชาต่างๆ  เพื่อประกอบการท ารายงาน/โครงงานเพื่อ

ยกระดับความรู้  สติปัญญา   อารมณ์และจิตใจ  รวมทั้งจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานศึกษาเป็นประจ า พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน 

ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ก าหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

 นอกจากน้ี โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้ เ รียน เพื่อให้อยู่ในสังคม  
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบาย 
ของผู้บริหารเร่ือง “เด็กดี 3 G” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมี
จิตสาธารณะ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกรายวิชา   รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
ด้วยการท าโครงงานรายวิชาต่างๆ   เช่น  โครงงานภาษาอังกฤษ   โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงการคณิตศาสตร์  
โครงงานศิลปะสร้างสรรค์และโครงงานวิชาการพื้นฐานอาชีพ การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา   
การสอนแบบสืบสวน   สอบสวน  การสอนแบบโครงงาน และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดให้นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมชุมนุมทุกคน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีโครงงานบริการสังคมซึ่งด าเนินงานโดยนักเรียน ครู
เป็นเพียงที่ปรึกษา มีระบบการแนะแนวและโครงการพัฒนางานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน  น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญา
ในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรม ส่งเสริมการออกก าลังกาย และเพิ่มเวลารู้เร่ืองอาชีพ เช่น การร้อย
พวงมาลัย การผลิตของใช้ กระทงใบตอง การท าอาหาร เป็นต้น 
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2.ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ 
จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ  
สิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ ดีต่อ
อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  
 

3.จุดเด่น 

 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถ  
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับจังหวัด (จันทบุรี 
และตราด)  รวมถึงสูงกว่าระดับเขต ระดับ สพฐ. และประเทศ  ในทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและต่อเน่ืองมา
โดยตลอด 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย 
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเร่ืองความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ การบริการสังคม 

4.จุดควรพัฒนา 

 ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น  
ม.4– ม.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ  
จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 
1.กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ ต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
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ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

2.การพัฒนาและผลการพัฒนา 

 ๒.๑ โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒.๓ โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 ๒.๖ โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.๗ โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
โรงเรียนมีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
3.จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
ก า ร ศึ ก ษ า 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมู ล เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4.จุดควรพัฒนา 

 4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 

1.กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา  
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท า  
หน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียน  
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน  
ที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการ
วิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา 

2.ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

3.จุดเด่น  

 ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา  

4.จุดควรพัฒนา 

 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ด ี

1.กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่๑) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและ
บริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศ  
ที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 
อย่างต่อเน่ืองโดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปี
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุด 
ที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้น  
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากร  
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  
ของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง จัดท าเคร่ืองมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ
และกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2.ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

3.จุดเด่น 

 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการ           มี
ส่วนร่วม ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
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4.จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมี
การประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ :ดีเย่ียม 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังน้ี 
 มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 ทั้งน้ี สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่ น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
ผู้ เ รียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ  
ในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1
 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่ เ กิดจากการมีส่วนร่วม  
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม  
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ
การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  
 สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 



๒๓ 

 

ส่วนท่ี ๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะ ต้อง  

น าไปวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ป)ี และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ัน
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่นจุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานรวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังน้ี 

ตาราง สรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการ
ประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
นักเรียนกล้าแสดงออกร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกาย
แข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๒.ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

3. มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ
ฯที่มีการทดสอบและต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

4.ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ 
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย
เคารพกฎกติการะเบียบของสังคมเช่นเข้าแถว 
ซื้ออาหาร ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.พัฒนาผู้เรียนให้มคีะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐
ทุกกลุ่มสาระฯที่มีการทดสอบ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑.ผู้บริหารมีความต้ังใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างานและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความต้ังใจและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑.ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 

๒.ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง



๒๔ 

 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
๒.โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ

โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมองการประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายที่ชัดเจนมี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

๑.ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

๒.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๓.ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๔.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

๕.ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจ
ประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

๑.ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

๒.ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑-  
ม.๓ ให้สามารถน าเสนออภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและมีทักษะในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓.ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น 
ม.4-ม.6 ให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิด 
การลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของไทย 

๔.ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้นและพัฒนาสื่อ 
แหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพ
ดีและพร้อมใช้งานเสมอ 



๒๕ 

 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
๕.ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 

๖.ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

๗.ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยด าเนินการ 
ในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
๑.สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง 

รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองแต่ยังขาด 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของนักเรียน 

๒.นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้แต่ 
ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายติดตามผล
การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
 ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่๒๑ 
 ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ 
PISA 
  
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


