
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 
อ าเภอเบญจลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน  เบญจลักษ์พิทยา     
ที่อยู่   ๗๑ หมู่ ๑๑ ต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  โทรศัพท์ ๐๔๕ ๖๐๕๐๔๑   โทรสาร .............................. 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๙๘๕  คน  จ าแนกเป็น  ระดับชั้น ม.ต้น   ๕๗๔ คน  
      และระดับชั้น ม.ปลาย ๔๑๑ คน 
 
๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ  ดีเลิศ 
  
 
๒. หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และ
การคิดค านวณ เช่น โครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะในการค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม โดยครูใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูมี
ความรู้ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
มีแหล่งสืบค้นข้อมูล DLIT ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาท้ังระดับโรงเรียนและระดับชาติโดยภาพรวมสูงขึ้น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ การผลิตน้ าดื่มในโรงเรียน ของช าร่วยจากริบบิ้น การปลูกผักไฮโดรโปนิก 
โรงเรียนธนาคาร เป็นต้น เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับสูงและประกอบอาชีพ 

 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไปและควรมีการยกระดับ



 

 

ผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา  

 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎระเบียบ มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขส่งผลให้ได้รับรางวัล
โรงเรียนสีขาว ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม โรงเรียนได้ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย สนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   คือ  ควรส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนด้านกีฬา เพ่ือน าสู่ระดับอาชีพต่อไป และควรจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนรวม โดยให้มีสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเพิ่มขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ดีเลิศ 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือวางแผนร่วมกัน ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไป
ปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเก่ียวกับ
งานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรตรงตามความต้องการในแต่ละสาขาวิชา  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ  โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  ควรมีการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการที่ชัดเจน เพ่ือ
น ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :   ดีเลิศ 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้าน  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นปฏิบัติ (Active Learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการ
คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน กิจกรรม
ชุมนุม เป็นต้น ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูมีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลไป
แก้ปัญหาจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือวัดผลตรงตามสภาพจริง และน าผลที่ได้มา
พัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ จัดนิทรรศการการแสดงผลงานกับหน่วยงานราชการอ าเภอเบญจลักษ์ 

 

ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยบูรณาการให้
เข้ากับทุกรายวิชามากขึ้น  ควรประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  
๓.๑ แผนพัฒนาล าดับที่  ๑  ควรมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประสบ

ผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไปและมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  

๓.๒ แผนพัฒนาล าดับที่  ๒ ควรส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนด้านกีฬา เพ่ือน าสู่ระดับอาชีพต่อไป และควรจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนรวม โดยให้มีสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเพิ่มขึ้น  

๓.๓ แผนพัฒนาล าดับที่  ๓  โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนรู้  ควรมีการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการที่ชัดเจน เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

๓.๔ แผนพัฒนาล าดับที่  ๔  ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยบูรณาการให้เข้ากับทุกรายวิชา
มากขึ้น  ควรประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง 

 . 
 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา   จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษา   
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

    
                        

          (นายอัครเดช จันทรมัย) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

                                                          วัน  ๙  เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 
 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปี
การศึกษาและได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ 
คุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
  

         
         (นายภูมิภัทร มาลี) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน เบญจลักษ์พิทยา 
ที่อยู่  ๗๑ หมู่ ๑๑ ต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๐๕๐๔๑ โทรสาร………………-………………. 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
ชื่อ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน 
 ๑) นายภูมิภัทร มาลี    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒) นายวัชระ กรมพะไมย    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๓) นายบรรจง สีค า    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  
 ๑)  จ านวนบุคลากร(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา๒๕๖๒ ๓ ๕๕ ๗ ๓ ๗ 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 
 ๑) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม  ๙๘๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม
ทั้งสิ้น 

 
จ านวนห้อง  ๗ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๓๑ 

เพศ ชาย ๘๕ ๗๔ ๑๐๗ ๕๑ ๔๓ ๔๘ ๔๑๑ 

หญิง ๑๒๕ ๙๔ ๘๙ ๗๖ ๑๐๖ ๘๑ ๕๗๔ 

รวม  ๒๑๐ ๑๖๘ ๑๙๖ ๑๒๗ ๑๔๙ ๑๓๕ ๙๘๕ 

เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๐ ๓๔ ๔๐ ๒๖ ๓๐ ๓๔ ๓๒ 

 

 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 



 

 

๑. มาตรฐานการศึกษา   
  

ตามระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับ  ๑ POOR (ก าลังพัฒนา) 
      ระดับ  ๒ FAIR  (ปานกลาง) 
      ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 
      ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
      ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 
๒. หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :   ดเีลิศ 
  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และ
การคิดค านวณ เช่น โครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะในการค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม โดยครูใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูมี
ความรู้ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
มีแหล่งสืบค้นข้อมูล DLIT ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาท้ังระดับโรงเรียนและระดับชาติโดยภาพรวมสูงขึ้น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ การผลิตน้ าดื่มในโรงเรียน ของช าร่วยจากริบบิ้น การปลูกผักไฮโดรโปนิก 
โรงเรียนธนาคาร เป็นต้น เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับสูงและประกอบอาชีพ 

 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไปและควรมีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา  

 
 
 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 



 

 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎระเบียบ มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขส่งผลให้ได้รับรางวัล
โรงเรียนสีขาว ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม โรงเรียนได้ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย สนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   คือ  ควรส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนด้านกีฬา เพ่ือน าสู่ระดับอาชีพต่อไป และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนมากยิ่งขึ้น 

 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :  ดีเลิศ 
 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือวางแผนร่วมกัน ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากร
ทางการศึกษา  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการ
วางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม
ความต้องการในแต่ละสาขาวิชา  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
คุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ  โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  ควรมีการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการที่ชัดเจน เพ่ือ
น ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
 
 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ดีเลิศ  



 

 

 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รอบด้าน  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นปฏิบัติ (Active Learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการ
คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน กิจกรรม
ชุมนุม เป็นต้น ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูมีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลไป
แก้ปัญหาจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือวัดผลตรงตามสภาพจริง และน าผลที่ได้มา
พัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ จัดนิทรรศการการแสดงผลงานกับหน่วยงานราชการอ าเภอเบญจลักษ์ 

ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   กล่าวคือ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยบูรณาการให้
เข้ากับทุกรายวิชามากขึ้น  ควรประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
  

๓.๑ แผนพัฒนาล าดับที่  ๑  ควรมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประสบ
ผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไปและมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  

๓.๒ แผนพัฒนาล าดับที่  ๒ ควรส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนด้านกีฬา เพ่ือน าสู่ระดับอาชีพต่อไป และควรจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนรวม โดยให้มีสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเพิ่มขึ้น  

๓.๓ แผนพัฒนาล าดับที่  ๓  โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนรู้  ควรมีการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการที่ชัดเจน เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

๓.๔ แผนพัฒนาล าดับที่  ๔  ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยบูรณาการให้เข้ากับทุกรายวิชา
มากขึ้น  ควรประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘  

๑. ควรมีการก ากับติดตาม นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง โรงเรียนได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

๒. ควรมีการก ากับติดตาม นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๓. ควรมีการก ากับติดตาม นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๔. ควรมีการก ากับติดตาม นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืนและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 

๕. ควรมีการก ากับติดตาม นโยบายที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ส่วนที่  ๓  
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 
           อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

              ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

--------------------------------------------------------- 

  ตามประกาศประทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีม่ีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา 
และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมี
การรายงานต่อต้นสังกัด  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   

  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาจึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

             (นายภูมิภัทร  มาลี) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
 
 

 



 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีเลิศ 
      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีเลิศ 

      ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีเลิศ 

      ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีเลิศ 

      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีเลิศ 

      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเย่ียม 

      ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเย่ียม 

     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๘๒ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

     ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 



 

 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
    เบญจลักษ์พิทยาเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
 พันธกิจ (MISSION) 

1. ส่งเสริม พัฒนา หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ  

5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

6.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

7.  พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

8.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. มีหลักสูตรหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมีคุณภาพ 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามศักยภาพพลโลก 

4. จัดการเรียนรู้ได้เทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 

6. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

7. ด ารงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ปรัชญาของโรงเรียน  “ปัญญา  โลกสมิ  ปชโชโต”  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 

ค าขวัญของโรงเรียน  เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจเป็นนักกีฬา  เพื่อพัฒนาสังคม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “สะอาดกาย  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 

เอกลักษณ ์  “สร้างคนดี  มีความรู้ สู่สังคม” 

วัฒนธรรมของโรงเรียน  ตรงต่อเวลา  จิตอาสา  รับผิดชอบ   

สมรรถนะหลักของโรงเรียน  มุ่งม่ัน  ทุ่มเท  เสียสละ   



 

 

 

 

ค่านิยม  เก่ง ดี มีวินัย ได้มาตรฐาน 

BP  Model 
B : Best ประกอบด้วย 

  Best  Team work พัฒนาทีมงานให้มีความเข้มเข็ง 
  Best motivation มีแรงจูงใจ 

Best Standardization มีการก าหนดมาตรฐานในการท างาน 
Best Heartily  มุ่งม่ันในการท างานด้วยความเต็มใจ 

 P : Participation มีส่วนร่วมในการท างาน 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ที ่ ๐๙๓ / ๒๕๖๓   
เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

(Self  Assessment  Report  :  SAR)    
-------------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ระบุความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ใน มาตรา ๔๘ ว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินประเมินคุณภาพภายใน  มีความชัดเจน 
สมบูรณ์ และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความเห็นชอบ    อย่างเป็นระบบ ตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  ดังนี้ 
  

๑.   คณะกรรมการอ านวยการ 
๑) นายภูมิภัทร มาลี    ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒) นายวัชระ  กรมพะไมย      รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๓) นายบรรจง  สีค า             รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๔) นางวิชุดา ต าหนง                    ผู้ช่วยอ านวยการ กรรมการ 
๕) นายพัชระ วงค์เจริญ ผู้ช่วยอ านวยการ กรรมการ 
๖) นายอาคเนย์  มีคุณ                  คร ู กรรมการ 
๗) นางทิชากร อาจเอ่ียม คร ู กรรมการ 
๘) นางนิศาชล ค ามอน คร ู กรรมการ 
๙) นายมานะ แสงศิริ คร ู กรรมการ 

๑๐) นายชัยวัฒน์ ประพาฬ คร ู กรรมการ 
๑๑) นางคมคิด ศรีสุข คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๑๒) นางสาววันวิสา ประสพสุข คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓) นางสาวลภัสรดา สิริเกียรติ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔) นางสาวจิราภรณ์ สุขชาติ ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

หน้าที ่ ๑. ก ากับ ดูแล   อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ   
 ๒. ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน   
 
๒.   คณะกรรมการด าเนินงาน  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) นางนิศาชล ค ามอน คร ู ประธานกรรมการ 
๒) นางปริชาติ วงค์เจริญ คร ู กรรมการ 
๓) นายชัยวัฒน์ ประพาฬ คร ู กรรมการ 
๓) นางสาวสริดา จ าปาหอม คร ู กรรมการ 
๔) นางสาววราภรณ์ สมดี คร ู กรรมการ 
๕) นางสาวทรรศญา พละศักดิ์ คร ู กรรมการ 
๖) นายกฤตเมธ ชัยกวงชา คร ู กรรมการ 
๗) นางสาวพชพร วิโรจน์กูลทอง คร ู กรรมการ 
๘) นายไพศาล พุฒพันธ์ คร ู กรรมการ 
๙) นางสาวนิภาภรณ์ ยุวบุตร คร ู กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) นายกฤตเมธ ชัยกวงชา คร ู ประธานกรรมการ 
๒) นายยศพันธ์ สุขกาย คร ู กรรมการ 
๓) นางสาววรุณทิพย์ มณีวงศ์ คร ู กรรมการ 
๓) นางสาวพชพร วิโรจน์กูลทอง คร ู กรรมการ 
๔) นางสาวนิภาภรณ์ ยุวบุตร คร ู กรรมการ 
๕) นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจ าปา พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) นางวิชุดา ต าหนง ผู้ช่วยอ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒) นางคมคิด ศรีสุข คร ู กรรมการ 
๓) นายอาคเนย์ มีคุณ คร ู กรรมการ 
๔) นายมานะ แสงศิริ คร ู กรรมการ 
๕) นางสาวสริดา จ าปาหอม คร ู กรรมการ 
๖) นางปวีณา กระจัดกลาง คร ู กรรมการ 
๗) นางสาววันวิสา ประสพสุข คร ู กรรมการ 
๘) นางสาวลภัสรดา สิริเกียรติ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) นางวิชุดา ต าหนง ผู้ช่วยอ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒) นางนิศาชล ค ามอน คร ู กรรมการ 
๓) นางสาวอุบลรัตน์ เจตินัย คร ู กรรมการ 
๓) หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ คร ู กรรมการ 
๔) นางสาวนิภาภรณ์ ยุวบุตร คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ให้คณะกรรมแต่ละมาตรฐานประชุม ปรึกษาหารือ ติดตาม รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูล 
ร่องรอย ที่ปรากฏในแต่ละมาตรฐาน  ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  
๓.  คณะกรรมการรวมรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่มรายงานผล 

๑) นายบรรจง สีค า รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒) นางคมคิด ศรีสุข คร ู รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาววันวิสา ประสพสุข คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๔) นางสาวลภัสรดา สิริเกียรติ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๕) นางสาวจิราภรณ์ สุขชาติ ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการด าเนินการและจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษา ตามรายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ    หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการด าเนินการไม่สามารถแก้ไขได้  ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบทันที 
 
    สั่ง ณ  วันที่ ๑๗  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        

 
      (นายภูมิภัทร มาลี) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 


