
 

 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนตราษตระการคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

 

 



 

๑ 
 

บทสรปุส าหรบัผู้บรหิาร 
 

โรงเรียนตราษตระการคุณ ตั้งอยู่ที่ ๔๙๔ หมู่ ๘ ถนนเนินตาแมว ต าบลวังกระแจะอ าเภอเมือง  
จังหวัดตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
  
ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคณุภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเยี่ยม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเยี่ยม 

 
จุดเด่น  

ด้านคณุภาพของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระอยู่ระดับที่สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยในระดับจังหวัด 
ระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง 

๒. ผู้เรียนบุคลิกภาพดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมส่วน มีความมั่นใจสูง กล้าพูด กล้าแสดงออก 
ในด้านดนตรี กีฬา เป็นผู้แทนแข่งขันกีฬา ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาตหิลากหลายประเภท 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถท างานวิจัย/
โครงงานได้ 

๔. ผู้เรียนมีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสาร่วมกับชุมชนจนเป็นที่ยอมรับของสังคม
และสาธารณะชน  

๕. ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
รอบตัว และตระหนักได้ถึงความส าคัญในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงานเพ่ือการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน    

 
ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ  

๑. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับรางวัล OBECQA ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีบุคลิกภาพด้านมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี โดยผู้ปกครองนักเรียน ครู นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชุมชนและท้องถิ่นยอมรับใน
ความสามารถในระดับสูงเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ มีหลักการบริหารที่สามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีในการท างาน ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ



 

๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษา/ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี คุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออก โดยนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ได้มีการเข้าค่ายร่วมกันกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในภาคตะวันออก ได้
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันและสร้างเครือข่ายซึ่งกันและกัน มีการจัดค่ายเสริมความรู้ส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

๓. สถานศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางเป็นแหล่งเรียนรู้ จึงมีชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทาง
การศึกษามาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดกิจกรรมและศึกษาดูงาน ทั้งด้านศิลปะ ประเพณี-วัฒนธรรม 
และสถานศึกษามีพื้นที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาอย่างชัดเจน 

 
ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

๑.  ครูมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ ความเป็นองค์กรที่เน้นเอกภาพ มีวัฒนธรรมการ
ท างานที่ดี  มีการท างานเป็นทีม  มีความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมิตร มีพื้นฐานความเป็นไทยที่งดงาม บ่งบอกความ
เจริญทางวัฒนธรรม 

๒.  ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มก าลังความสามารถ ส่งผลให้ตัวครูและผู้เรียนได้รับรางวัลมากมาย 
๓.  ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้  มีพื้นฐานวิจัย สร้างสรรค์ผลงาน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
๔.  มีแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและ

ความมั่นใจ  แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคณุภาพของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะการคิด และการเรียนรู้ในการจัดท าโครงงานจากการบูรณาการ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้และ ขาดการส่งเสริมให้สร้างนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้เกิดความหลากหลาย 
๒. ผู้เรียนบางส่วนยังมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

และผลการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) อยู่ในระดับที่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐  
 
ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ  

๑. สถานศึกษาขาดบุคลากรฝ่ายบริหาร ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
๒. สถานศึกษายังไม่บรรลุเป้าหมายของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและ

ภายนอกห้องเรียนให้คุ้มค่าอย่างพอเพียง  
 
 
 



 

๓ 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
ควรน าผลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ  

ด้านคณุภาพของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน โดยครูทุกคน

ควรมีการน ากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM EDUCATION ในการบูรณาการให้ผู้เรียนมีการ
จัดท าโครงงาน และควรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ และเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้ค้นคว้าร่วมกัน และอาจเชื่อมโยงไปสู่นวัตกรรมให้เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อไปได ้

๒. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
และผลการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) โดยครูทุกคนควรร่วมกันวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละชั้นว่า 
ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดบ้าง และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโดยควรมีการก าหนด
ในตารางเรียนของแต่ละชั้นเรียนให้ชัดเจน พร้อมบันทึกผลการพัฒนาไว้ให้ต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาการพัฒนาผู้เรียน 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน  ๑  ปี 

 
ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ   

๑. สถานศึกษาควรให้มีการพัฒนาบุคลากรครูที่รักษาการรองผู้อ านวยการ  
๒. สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นปัจจุบันและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียงและศาสตร์พระราชาอย่างชัดเจน 
๓. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ในการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น  
๔. สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้
มากขึ้นและพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน  ๑ ปี 

 
 



 

๔ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคณุภาพของผู้เรียน  
สถานศึกษามีคุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนด และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระอยู่ระดับ
ที่สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมส่วน มีความมั่นใจสูง กล้าพูด กล้าแสดงออก ในด้านดนตรี กีฬา เป็นผู้แทนแข่งขันกีฬา ทั้งระดับ
จังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ หลากหลายประเภท มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถท างานวิจัย/โครงงานได้ มีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสาร่วมกับ
ชุมชนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสาธารณะชน รู้และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานความสัมพันธ์ระหว่าง
การด ารงชีวิตกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และตระหนักได้ถึงความส าคัญในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
พลังงานเพ่ือการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน 

 
ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ   
๑. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีเกียรติประวัติชื่อเสียงดี เป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกและการเป็นโรงเรียนประจ า
จังหวัดตราด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับรางวัล OBECQA  มีโครงการพิเศษได้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการอื่นๆโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard) เมื่อ
ค้นพบจุดเด่นและข้อควรพัฒนาน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาตนเองของครูน าไปสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ จึงเสนอแนะให้จัดกิจกรรมพฒันาครู  โดยใช้กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ PLC 
(Professional Learning Community)  อย่างจริงจังให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

สถานศึกษาควรน าจุดเด่นของท้องถิ่น เช่น มีพื้นที่ป่าชายเลนในสถานศึกษา มาบูรณาการตาม
เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน
เทคโนโลยีใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้น า
ธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ขยายผลการ
ด าเนินงานออกไปสู่ชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

๒. สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรมในด้านการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานการน้อมน า
ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ด้านการพัฒนาตนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การจัดแหล่งเรียนรู้และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
ภายนอกอาคารสถานที่ครอบคลุมทั้งบริเวณของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
ของผู้เรียนเชิงวิทยาศาสตร์โดยบูรณาการกับภูมิปัญญาไทย เช่น การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านป่าชายเลน 
ปลา สัตว์น้ า เป็นต้น และให้ส่งเสริมผู้เรียนจัดกิจกรรมโครงงานเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและ
เป็นแบบอย่างได้ 

สถานศึกษาควรขอความร่วมมือสนับสนุนองค์ความรู้จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และทรัพยากรป่า-
ชายเลนที่ ๑  จัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อันจะส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขและเข้มแข็ง มั่นคงอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้



 

๕ 
 

สังคมไทยมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ และที่ส าคัญ การพัฒนา
ท้องถิ่นต้องน าความสุขความเจริญและความเข้มแข็งลงไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งสามารถท าได้ด้วยการน้อมน าวิธีการของ
ศาสตร์พระราชาอันทรงคุณค่า คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รวมถึงการปรับประยุกต์ใช้ปรัชญาและทฤษฎีต่าง ๆ  
ของศาสตร์พระราชา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และรวมทั้งการสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วย กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) เทคนิควิธีการ QSCCS ให้บรรลุถึงขั้นที่ ๕ S (Learning 
to Serve) เรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม เช่น น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง มีจิตอาสาบริการโรงเรียนและ
สังคมอย่างกว้างขวางและยั่งยืนต่อไป  

การสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการตามแนวทางที่กล่าวมานี้ จะสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนได้พัฒนาโครงงานตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยจัดให้เรียนวิชาเพิ่มเติม 
ได้แก่ โครงงาน วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย 
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมหลายประเภท   

๓. สถานศึกษาควรเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารให้มากทุกจุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 
๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ที่ ๒  ภาษาจีน และภาษากัมพูชา เป็นต้น โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมใน ด้านการเรียนรู้ การท างานอย่ าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ที่ เยาวชนจะต้องมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษ                 
ที่ ๒๑ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ ๓R  และ ๔C ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ R ได้แก่ Reading (การอ่าน), 
การเขียน(Writing) และ  คณิตศาสตร์  (Arithmetic) และ  ๔  C (Critical Thinking) การคิดวิ เคราะห์ , 
Communication-การสื่อสาร  Collaboration -การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
ทักษะชีวิตและอาชีพทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
สถานศึกษามีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยมครูมีวัฒนธรรมองค์กร

ที่เป็นเอกลักษณ์ ความเป็นองค์กรที่เน้นเอกภาพ มีวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์
ฉันท์ ญาติมิตร มีพื้นฐานความเป็นไทยที่งดงาม บ่งบอกความเจริญทางวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็ม
ก าลังความสามารถ ส่งผลให้ตัวครูและผู้เรียนได้รับรางวัลมากมาย ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้ มีพื้นฐานวิจัย 
สร้างสรรค์ผลงาน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มที่  นอกจากนั้นยังมีแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความมั่นใจ แม้ว่าจะมีข้อจ ากัด
อยู่บ้าง หากได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ก็จะสามารถพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือ
แบบอย่างที่ดีได ้
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ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
๑. โรงเรียนตราษตระการคุณ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๔ หมู่ ๘ ถนนเนินตาแมว ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 

รหัสไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๑๑๑๕๑ E-mail; tk_schooltrad@hotmail.com   
Website; www.tkschool.ac.th 
 

๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 
 

๓. สรุปข้อมลูส าคัญของสถานศึกษา 
๓.๑ จัดช้ันเรียนต้ังแตช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๓.๒ จ านวนผู้เรียน จ าแนกตามระดับช้ัน ดังนี ้  

การจดัชั้นเรียน 
จ านวนผู้เรียน/เด็กปกติ 

(คน) 
จ านวนผู้เรียน/เด็ก

ปกติ (คน) รวม 
ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๒๕ ๑๔๙ - - ๓๗๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙๒ ๑๕๘ - - ๓๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๙๓ ๑๖๒ - - ๓๕๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓๓ ๑๙๕ - - ๓๒๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๓๐ ๑๕๐ - - ๒๘๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๔๔ ๑๕๔ - - ๒๙๘ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๑๗ ๙๖๘ - - ๑,๙๘๕ 
 
 ๓.๓ ข้อมลูบุคลากร  

: ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน      ๒ คน 
: ครูมัธยมศึกษา    จ านวน   ๑๔๕ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน     ๑๗ คน 
สรุปอัตราส่วน 

 ระดับมัธยมศึกษา 
: อัตราส่วนของจ านวนเด็ก : ครู  เท่ากับ ๑๘ : ๑ 
: อัตราส่วนของจ านวนเด็ก : ห้อง  เท่ากับ ๓๖ : ๑ 
: มีจ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก ครบชั้น   ครบชั้น    
: ภาระงานสอนของครู/ผู้ดูแลเด็ก โดยเฉลีย่ชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๕ : สัปดาห ์
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ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
ผลการด าเนนิงาน 

 สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีการ
ก าหนดเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการประกาศใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไว้อย่างชัดเจน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๙-๖๑ และน าสู่
การปฏิบัติโดยมีการด าเนินงานในรูปโครงการ กิจกรรม ที่มีการเชื่อมโยงกับพันธกิจ และมาตรฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งก าหนดกรอบการพัฒนาตามพันธกิจไว้ชัดเจน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย และกิจกรรมการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด าเนินการจัดสอบ สอนซ่อมเสริม ติวเข้มในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) สังคมและศิลปะ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเตรียมพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ และการแข่งขันอื่นๆนักเรียนมีความพร้อมในการสอบ
วัดและประเมินผล เช่น O-NET, (TMISS), PISA โดยมีคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีการวัดประเมินผล และได้รับรางวัลในการแข่งขันต่าง ๆ โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถนักเรียน
เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีการจัดแข่งขัน A-Math จัดค่าย Math Camp กิจกรรมคณิตศาสตร์สัญจร และจัดกิจกรรมอบรม GSP 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยะห้องเรียนวิทย์พิเศษ ค่ายวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนามนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทย์ คณิตและ
เทคโนโลยี กิจกรรมเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการวิจัย กิจกรรมสอวน. กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว และการฝึกท าเครื่องบินเล็กเพื่อการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศมีการจัดค่ายพัฒนาทักษะความรู้ภาษาจีนคู่คุณธรรม และกิจกรรม Big Brother กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการจัดค่ายติวเข้มตอบปัญหาสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการ
จัดกิจกรรมศึกษาปริทรรศน์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในด้านวิชาการมีการ
ส่งเสริมการสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ 
โดยการเข้าค่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียนภาษาต่างประเทศ โดยการส่งข้อความเป็นประโยคแสดงความรู้สึกดีๆ 
เป็นภาษาอังกฤษทางกลุ่มไลน์ มีการจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้
น าผลงานมีจัดแสดงและประกวดแข่งขันกัน มีการจัดกิจกรรยอดนักอ่าน มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีการใช้บริการ
จากห้องสมุดโรงเรียนมากที่สุด โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นการจัดกิจกรรม
ฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่ง วงดุริยางค์ การพัฒนาทักษะทางด้านงานศิลปะ และการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อการแข่งขัน
กีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา โครงการยกระดับการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล เป็นการจัดค่าย
ภาษาอังกฤษสู่อาเซียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน ASEAN Community มีความรู้ทางด้านภาษา
และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น จัดกิจกรรมการสอนภาษาเขมร
ให้นักเรียนมีความรู้ในภาษาเขมรมากขึ้น และจัดกิจกรรมเทศกาลวันส าคัญสากลให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ของต่างชาติส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก เข้าร่วม
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กิจกรรมวันส าคัญสากลเป็นอย่างดี โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออก โดยนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ได้มีการเข้าค่าย
ร่วมกันกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ในภาคตะวันออก ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันและสร้างเครือข่ายซึ่ง
กันและกัน มีการจดัค่ายเสริมความรู้ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ในการศึกษากับแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์วิจัยต่าง  ๆ 
เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานของนักวิจัย โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็น
การจัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จัดค่ายอบรมหุ่นยนต์พื้นฐาน และค่ายหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ในกลุ่มนักเรียนที่สนใจ ฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความสามารถสูงด้านหุ่นยนต์ส่งแข่งขันในระดับต่าง ๆ  ส่งผลให้นักเรียน
ที่ได้รับการอบรมมีความรู้พื้นฐานและสามารถต่อยอดนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถสูงเข้าแข่งขันและได้รับ
รางวัลหลายรายการ โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการการสร้างภาวะผู้น า การช่วยเหลือสังคม
และกิจกรรมจิตอาสา คณะกรรมการนักเรียนได้ท ากิจกรรมเพื่อชุมชน เช่น วันเด็กแห่งชาติตราษฯ สู่ชุมชน 
ค่ายเส้นทางสายใหม่ ศึกษาดูงานสภานักเรียน ค่ายร้อยฟางสร้างตราษฯ ในทุกกิจกกรมเป็นการฝึกภาวะผู้น า 
ฝึกจิตอาสาและช่วยเหลือสังคมส่งผลให้นักเรียนมีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสาร่วมกับชุมชนจนเป็น
ที่ยอมรับของสังคมและสาธารณะชน โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์พระราชา มาสอดแทรกสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียงในรูปแบบของธนาคารโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้บ้านตราษฯ สร้างสุข แผ่นความรู้หลัก
ของศาสตร์พระราชา เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนด้านความพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงชีวิตด้วยความพอเพียงในสังคมยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัย รู้จักความพอประมาณ 
มีเหตุผล  มีภูมคุ้มกันในตังเอง และมีความรู้คู่คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีขาว เป็นการท ากิจกรรมสร้างสรรค์
ห่างไกลยาเสพติด ผ่านกิจกรรมTO BE NUMBER ONE การให้ความรู้ด้านยาเสพติดจากต ารวจในพื้นที่ ให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินการจัดค่ายธรรมะ 
ให้นักเรียนได้รู้หลักธรรมในการด ารงชีวิต ฝึกปฏิบัติสมาธิ การฝึกตน ความอดทน ฯลฯ และการสอบธรรม
ศึกษาในสถานศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมะ สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถึงเหตุและผล โครงการวันวิชาการ เป็นการจัด
นิทรรศการความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้เข้าท ากิจกรรมฐานเวียนจนครบทุกกิจกกรม ผู้เรียน
ใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่มีท ากิจกรรมให้ผ่านเกณฑ์ และเป็นการแสดงออกของผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เป็น Best ของผู้เรียนด้านวิธีการเรียนที่ประสบความส าเร็จ และการแสดง Best ของครูด้านการจัดการเรียน
การสอน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน มีการแข่งขันการลดค่าไฟในครัวเรือน การเข้าค่ายเพื่อให้ความรู้ในคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติที่เหมาะส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ และตระหนักถึงพิษภัยธรรมชาติหาก
สิ่งแวดล้อมถูกท าลายลงส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เรื่องพลังงานมากขึ้น เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด ารงชีวิตกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และตระหนักได้ถึงความส าคัญในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
พลังงานเพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีเกรดเฉลี่ยแต่ละรายวิชา
ระดับ ๓ ขึ้นไปในวิชาภาษาไทยคิด คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะฯ การงานอาชีพ
ฯ ภาษาต่างประเทศสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ผลการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าระดับจังหวัด 
ระดับสังกัด และระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
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วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมสามารถน าไปใช้และเผยแพร่ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม เรียนรู้ สื่ อสาร ท างาน อย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตพร้อมที่จะท างานประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่าง
ได้มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ส่งผลให้โรงเรียนตราษตระการคุณได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งรางวัล
ระดับชาติ และรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา เช่น รางวัลระดับชาติได้แก่ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
การแข่งขันเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงาน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP รางวัลเหรียญทองประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี หรือ ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม รางวัลเหรียญทองการประกวด
ละครคุณธรรม รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีสตริง รางวัล
เหรียญทองการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง รางวัลเหรียญทองการแข่งขันระบ าอนุรักษ์ รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนแก้ว รางวัล
เหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
การสร้าง Motion Infographic รางวัลเหรียญเงินการประกวดละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) รางวัลเหรียญเงินการประกวดพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น 
และรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญ
ทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-
MATH) รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคิด เลขเร็ว  รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดย ใช้โปรแกรม GSP รางวัลเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
รางวัลเหรียญทองแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
อินทรวิเชียรฉันท์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพินิจวรรณคดี รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ ฯลฯ 
  จึงสรุปได้ว่าสถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ 
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วนเป็น
ส่วนใหญ่ 
 
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดบัคุณภาพ ดเียี่ยม 

  
จุดเด่น  

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระอยู่ระดับที่สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยในระดับจังหวัด 
ระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง 



 

๑๐ 
 

๒. ผู้เรียนบุคลิกภาพดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมส่วน มีความมั่นใจสูง กล้าพูด กล้าแสดงออก  
ในด้านดนตรี กีฬา เป็นผู้แทนแข่งขันกีฬา ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
หลากหลายประเภท 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถท างานวิจัย/
โครงงานได้ 

๔. ผู้เรียนมีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสาร่วมกับชุมชนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและ
สาธารณะชน  

๕. ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
รอบตัว และตระหนักได้ถึงความส าคัญในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงานเพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน    
 
จุดที่ควรพฒันา   

๑. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะการคิด และการเรียนรู้ในการจัดท าโครงงานจากการบูรณาการสิ่งที่
ได้เรียนรู้มาใช้และ ขาดการส่งเสริมให้สร้างนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้เกิดความหลากหลาย 

๒. ผู้เรียนบางส่วนยังมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ 
ผลการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) อยู่ในระดับที่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐  
 
ข้อเสนอแนะ  

๑. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน โดยครูทุกคนควรมี
การน ากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM EDUCATION ในการบูรณาการให้ผู้เรียนมีการจัดท า
โครงงาน และควรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ และเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้ค้นคว้าร่วมกัน และอาจเชื่อมโยงไปสู่นวัตกรรมให้เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อไปได ้

๒. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ผลการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) โดยครูทุกคนควรร่วมกันวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละชั้นว่า 
ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดบ้าง และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยควรมีการก าหนด
ในตารางเรียนของแต่ละชั้นเรียนให้ชัดเจน พร้อมบันทึกผลการพัฒนาไว้ให้ต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาการพัฒนาผู้เรียน 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน  ๑ ปี 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างทีด่ี  

สถานศึกษามีคุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระอยู่ระดับ
ที่สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมส่วน มีความมั่นใจสูง กล้าพูด กล้าแสดงออก ในด้านดนตรี กีฬา เป็นผู้แทนแข่งขันกีฬา ทั้งระดับ
จังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ หลากหลายประเภท มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถท างานวิจัย/โครงงานได้ มีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสาร่วมกับ
ชุมชนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสาธารณะชน รู้และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานความสัมพันธ์ระหว่าง



 

๑๑ 
 

การด ารงชีวิตกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และตระหนักได้ถึงความส าคัญในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
พลังงานเพ่ือการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 
 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการด าเนนิงาน 

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบตามระบบบริหารบริหารวงจรคุณภาพ 
PDCA ที่มีประสิทธิภาพจนประสบผลส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้เนื่องจากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนงานโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดให้มี
การประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา เป็นผลให้โรงเรียนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน OBECQA  สถานศึกษาใช้
เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาที่ก าหนดว่า โรงเรียนตราษตระการคุณ มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   สถานศึกษา
ก าหนดพันธกิจดังนี้ คือ ๑) พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ๒) เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๓) ส่งเสริมความเป็นไทย  ๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

สถานศึกษาด าเนินการตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มีประเมินผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการ จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี คุณภาพ และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการรวบรวมและสรุปข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐาน 
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 

จากการสังเกตสภาพทั่วไปในสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาจัดอาคารเรียนอาคารประกอบและ
แหล่งเรียนรู้ พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริม
และประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น บริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้น วัตกรรมและ
เทคโนโลยี มีสื่อการสอนมากและหลากหลาย  บริหารงานด้านบุคลากร ให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบริบททางสังคมและชุมชน  มีการบริหารงานวิชาการ จัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนโดยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนอย่างชัดเจนและบริหารงานบุคลากรโดยใช้ โดยใช้
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ PLC (Professional Learning Community)  เพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการวิจัยและ
สนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัย สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออก  

จากการสัมภาษณ์ ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาและชุมชน พบว่ามีความพึง
พอใจ เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานทุกด้าน การบริหารงาน
วิชาการ สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร มีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมการสอน จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ประสบความส าเร็จตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 
 

สรุปการประเมินดา้นที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ มีระดบัคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
 



 

๑๓ 
 

จุดเด่น  
๑. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับรางวัล OBECQA ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับ            

มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีบุคลิกภาพด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
โดยผู้ปกครองนักเรียน ครู นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชุมชนและท้องถิ่นยอมรับใน
ความสามารถในระดับสูงเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ มีหลักการบริหารที่สามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีในการท างาน ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษา/ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี คุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออก โดยนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ได้มีการเข้าค่ายร่วมกันกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในภาคตะวันออก ได้แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหว่างกันและสร้างเครือข่ายซึ่งกันและกัน มีการจัดค่ายเสริมความรู้ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

๓. สถานศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางเป็นแหล่งเรียนรู้ จึงมีชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทางการศึกษามา
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดกิจกรรมและศึกษาดูงาน ทั้งด้านศิลปะ ประเพณี -วัฒนธรรม และ
สถานศึกษามีพื้นที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาอย่างชัดเจน 
 
จุดที่ควรพฒันา   

๑. สถานศึกษาขาดบุคลากรฝ่ายบริหาร ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
๒. สถานศึกษายังไม่บรรลุเป้าหมายของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรียนให้คุ้มค่าอย่างพอเพียง  
 
ข้อเสนอแนะ  

๑. สถานศึกษาควรให้มีการพัฒนาบุคลากรครูที่รักษาการรองผู้อ านวยการ  
๒. สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นปัจจุบันและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

และศาสตร์พระราชาอย่างชัดเจน 
๓. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ในการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น  
๔. สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน  ๑  ปี 
 
 
 



 

๑๔ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างทีด่ี  
๑. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีเกียรติประวัติชื่อเสียงดี เป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกและการเป็นโรงเรียนประจ า
จังหวัดตราด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับรางวัล OBECQA  มีโครงการพิเศษได้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการอื่นๆโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard) เมื่อ
ค้นพบจุดเด่นและข้อควรพัฒนาน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาตนเองของครูน าไปสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ จึงเสนอแนะให้จัดกิจกรรมพฒันาครู  โดยใช้กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ PLC 
(Professional Learning Community)  อย่างจริงจังให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

สถานศึกษาควรน าจุดเด่นของท้องถิ่น เช่น มีพื้นที่ป่าชายเลนในสถานศึกษา มาบูรณาการตาม
เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน
เทคโนโลยีใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้น า
ธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ขยายผลการ
ด าเนินงานออกไปสู่ชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

๒. สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรมในด้านการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานการน้อมน า
ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ด้านการพัฒนาตนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การจัดแหล่งเรียนรู้และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
ภายนอกอาคารสถานที่ครอบคลุมทั้งบริเวณของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
ของผู้เรียนเชิงวิทยาศาสตร์โดยบูรณาการกับภูมิปัญญาไทย เช่น การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านป่าชายเลน 
ปลา สัตว์น้ า เป็นต้น และให้ส่งเสริมผู้เรียนจัดกิจกรรมโครงงานเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและ
เป็นแบบอย่างได้ 

สถานศึกษาควรขอความร่วมมือสนับสนุนองค์ความรู้จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และทรัพยากรป่า-
ชายเลนที่ ๑  จัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อันจะส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขและเข้มแข็ง มั่นคงอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้
สังคมไทยมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ และที่ส าคัญ การพัฒนา
ท้องถิ่นต้องน าความสุขความเจริญและความเข้มแข็งลงไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งสามารถท าได้ด้วยการน้อมน าวิธีการของ
ศาสตร์พระราชาอันทรงคุณค่า คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รวมถึงการปรับประยุกต์ใช้ปรัชญาและทฤษฎี  
ต่าง ๆ  ของศาสตร์พระราชา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และรวมทั้งการสนับสนุนให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) เทคนิควิธีการ QSCCS ให้บรรลุถึงขั้นที่ ๕ 
S (Learning to Serve) เรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม เช่น น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง มีจิตอาสาบริการ
โรงเรียนและสังคมอย่างกว้างขวางและยั่งยืนต่อไป  

การสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการตามแนวทางที่กล่าวมานี้ จะสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนได้พัฒนาโครงงานตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยจัดให้เรียนวิชาเพิ่มเติม 
ได้แก่ โครงงาน วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย 
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมหลายประเภท   



 

๑๕ 
 

๓. สถานศึกษาควรเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารให้มากทุกจุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 
๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ที่ ๒  ภาษาจีน และภาษากัมพูชา เป็นต้น โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมใน ด้านการเรียนรู้ การท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม ที่ เยาวชนจะต้องมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษ                 
ที่ ๒๑ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ ๓R  และ ๔C ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ R ได้แก่ Reading (การอ่าน) 
การเขียน (Writing) และ  คณิตศาสตร์  (Arithmetic) และ  ๔  C (Critical Thinking) การคิดวิ เคราะห์  
Communication-การสื่อสาร Collaboration -การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
ทักษะชีวิตและอาชีพทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผลการด าเนนิงาน 

สถานศึกษามีข้อมูลแสดงถึงการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาครูให้มีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ใช้หลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ มีการสรุปผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามมาตรฐาน แสดงในรูปร้อยละ และผลการ
ประเมินในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  โดยได้แสดงรายละเอียดของประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องมาตรฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ เกี่ยวข้องแต่ละประเด็นพิจารณา จากการสังเกต 
สัมภาษณ์  ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม วิธีการออกแบบเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  กระบวนการรายงานผลกิจกรรม
โครงการตามแผนงาน การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาได้สัมภาษณ์ครู  สัมภาษณ์นักเรียน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน กระบวนการวัดและประเมินผล การออกแบบ
เครื่องมือ การเลือกใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการเรียนการสอน 
ประสบการณ์ต่าง ๆ  ได้สัมภาษณ์ครู นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน  ได้สังเกตกระบวนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากภาคี
เครือข่ายทุกฝ่าย กระบวนการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศการจัดกิจกรรม ความเหมาะสม                       
ความเพียงพอของสื่อ/เทคโนโลยี/วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ตามบริบทของสถานศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
พิเศษต่าง ๆ จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผล การจัดการเรียนการสอนของครู                   
มีเครื่องมือและร่องรอยการประเมินที่หลากหลาย เช่น แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินชิ้นงาน  
แบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจาการศึกษาเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติราชการ  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีความเป็นไทย มีการระบุโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาครูและบุคลากร เพื่อส่งผลในการพัฒนา
ผู้เรียน  ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพครู โครงการครูมืออาชีพ โครงการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผุ้เรียน 
Thailand ๔.๐ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร โครงการสัมมนาบุคลากรของโรงเรียนด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ศาสตร์พระราชา (ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) เป็นต้น มีบันทึกร่องรอยการด าเนินกิจกรรม เครื่องมือการติดตามประเมินผลการด าเนิน
โครงการกิจกรรม บันทึกรายงานการประชุมผู้ปกครอง รายงานการอบรม ศึกษาดูงาน บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ครูจัดท าวิจัยครบทุกคน มีผลงานของผู้เรียนครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกันกับข้อมูลจาก SAR การสังเกต การสัมภาษณ์ และข้อมูล
เชิงประจักษ์และสามารถสะท้อนกระบวนการวัดและประเมินผลได้น่าเชื่อถือ และหลักฐานจากหลายแหล่ง
ยืนยันความน่าเชื่อถือได้สอดคล้องกับมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

สรุปได้ว่า ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดีและได้ฝึกทักษะแสดงออกน าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่ง



 

๑๗ 
 

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ส่งผลให้ครูได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการทุนการศึกษา รางวัลครูดีในดวงใจของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๖๓  พ.ศ. 2๕๖2 ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น  จากคุรุสภา ครูดีเยี่ยมและครูดีเด่น  
จาก สพม. ๑๗ รางวัลครูที่มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม มีผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และรางวัล
ครูผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานราชการโดยไม่มีวันลาหยุดราชการและไม่
เคยมาสาย เป็นต้น 

 
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ การจดัประสบการณท์ีเ่นน้เด็กเป็นส าคัญ มีระดบัคุณภาพ ดเียี่ยม 
 
จุดเด่น  

๑.  ครูมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์  ความเป็นองค์กรที่เน้นเอกภาพ มีวัฒนธรรมการท างานที่ดี  
มีการท างานเป็นทีม  มีความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมิตร มีพื้นฐานความเป็นไทยที่งดงาม บ่งบอกความเจริญทาง
วัฒนธรรม 

๒.  ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  เต็มก าลังความสามารถ  ส่งผลให้ตัวครูและผู้เรียนได้รับรางวัลมากมาย 
๓.  ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้ มีพื้นฐานวิจัย สร้างสรรค์ผลงาน  ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีคุณภาพ 

พร้อมส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
๔.  มีแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความ

มั่นใจ  แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง 
 
จุดที่ควรพฒันา   

ควรน าผลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างแท้จริง 

 
ข้อเสนอแนะ  

ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้มาก
ขึ้นและพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างทีด่ี  

สถานศึกษามีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยมครูมีวัฒนธรรมองค์กร
ที่เป็นเอกลักษณ์ ความเป็นองค์กรที่เน้นเอกภาพ มีวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์
ฉันท์ ญาติมิตร มีพื้นฐานความเป็นไทยที่งดงาม บ่งบอกความเจริญทางวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็ม
ก าลังความสามารถ ส่งผลให้ตัวครูและผู้เรียนได้รับรางวัลมากมาย ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้ มีพื้นฐานวิจัย 
สร้างสรรค์ผลงาน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความมั่นใจ แม้ว่าจะมีข้อจ ากัด



 

๑๘ 
 

อยู่บ้าง หากได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ก็จะสามารถพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือ
แบบอย่างที่ดีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 
 

การประเมินความโดดเดน่ 
 

ผลการประเมินความโดดเดน่  
ความโดดเดน่ ระดับคณุภาพ 

 
ไม่มีการประเมิน  

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๐ 
 

ค ารับรองของคณะผู้ประเมิน 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
  ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. ก าหนด 
 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น                 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น 

รายชื่อ ต าแหน่ง ลงชื่อ 
๑. ดร.มนัส  คล่องแคล่ว ประธาน  
๒. ดร.ค าพร  กองเตย กรรมการ  
๓. นายฤทธิไกร  ค าเฮียง กรรมการและเลขานุการ  

 

                                       วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 


