
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรปุผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ช่ือโรงเรียน  เบญจลักษ์พิทยา     
ที่อยู่   ๗๑ หมู่ ๑๑ ต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรสีะเกษ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  โทรศัพท์ ๐๔๕ ๖๐๕๐๔๑   โทรสาร .............................. 
เปิดสอนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  1,002  คน  จ าแนกเป็น  ระดับช้ัน ม.ต้น   622 คน  
      และระดับช้ัน ม.ปลาย 380 คน 
 
๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ  ยอดเยี่ยม 
  
๒. หลักฐานสนบัสนนุ 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ไดด าเนินการประเมินตนเอง ดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ไดประกาศใชในปการศึกษา 2563 ซึ่งจากการประเมินตนเองพบวา
ผู้เรียนมีผลการประเมินในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น การคิดค านวณ ร้อยละ 73.55 อยู่ในระดับดีเลิศ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น อีกทั้งผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ของตนเอง  มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการโดยมีค่าผลการเรียนตั้งแต่ ๓ ข้ึนไป             
คิดเป็นร้อยละ 67.82 อยู่ในระดับดี มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชาติ(O-NET) ปี การศึกษา ๒๕๖3 ระดับ ม.๓   
สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับม.๖ สูงกว่าปีการศึกษา 2562 4 รายวิชา ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ตลอดจนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ จากผลส าเร็จในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกล่าว โรงเรียนได้มีกระบวนพัฒนาการ ด าเนินการส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนอ่าน
ออกเขียนได้ พูดสนทนาภาษาอังกฤษทุกวันกับครูต่างชาติ  ครูมีการประเมินความสามารถการอ่านเขียนสื่อสาร
ซึ่งระบุใน ปพ.๕ ด้านทักษะคิดค านวณ ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด การให้เหตุผล  ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการคิด
ค านวณ ในห้องเรียน เพื่อสนับสนุนในการคิดค านวณ มีการจัดกิจกรรมสอนเสริม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการหนึ่งของทักษะการเรียนรู้ในช้ันเรียนปกติ การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการของโครงงานเปน็รูปแบบหนึ่งทีเ่กิดผลการเรียนรูอ้ย่างชัดเจน โดยมุ่งส่งเสรมิใหน้ักเรยีนคิดแก้ปัญหา 
โดยมักเลือกใช้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ปัญหาในชุมชน ปัญหาในท้องถ่ิน โดยผ่านการอภิปรายระดมความคิด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งสมมติฐานเพื่อหาค าตอบ การก าหนดตัวแปร และการตรวจสอบสมมติฐานอย่าง
มีล าดับข้ันตอน มีการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ข้อมูลบนพื้นฐานของความเป็นจริงและมีการ
ตรวจสอบ  สรุปผล และน าเสนอ โดยรูปแบบการแก้ปัญหาในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์นี้เป็นกิจกรรมที่
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในช้ันเรียนของนักเรยีนปกติและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลายและมีเวทีให้นักเรียนน าเสนอความสามารถด้านวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 



 

 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ยังจัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับช้ัน นักเรียน ทุกคนมี E-mail ซึ่ง
ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น การส่งงาน การเข้าใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ 
ให้มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ได้ประเมนิตนเองด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียน  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 ด้วยกระบวนการทีห่ลากหลาย โดยได้จัดกิจกรรมปลูกฝันคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยมสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ที่
ต้องการให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ปรับตัวได้เข้ากับสังคมในยุคศตวรรษที่  21และจากการ
ประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน โดยวิเคราะหต์ามประเด็นพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนพบว่ามีผลการประเมิน ดังนี ้

 1. ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดตามคุณลักษณะค่านิยม 12 
ประการ ผลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

 2. ด้านความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทยของนกัเรียน พบว่า นักเรียนได้เข้าร่วมกจิกรรม
วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา กิจกรรมตักบาตรประจ าเดือน อยู่ในระดับยอดเยี่ยมรอ้ยละ 94.61 

 3. ด้านการยอมรับทีจ่ะอยูบ่นความแตกต่างและความหลากหลายของนักเรียน นักเรียน
สามารถปรบัตัว มีเป้าหมายการเรียน การประกอบอาชีพที่ชัดเจนในระดับดีข้ึนไปนั้น อยู่ในระดบัยอดเยี่ยมร้อย
ละ 95.81 

 4.  ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  โรงเรียนได้จัดกจิกรรมส่งเสริมผู้เรียน เช่น 
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดศรสีะเกษ ผลที่เกิดจากการจัดกจิกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเบญจ
ลักษ์พิทยา ได้ฝึกฝนทกัษะ เกิดสุขภาวะทางกาย จิตใจ อารมณ์และสตปิัญญาที่ดี อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข
และยังสามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นนักกีฬาอาชีพได้ 

 ในการนี้  พบว่ามีจุดที่ควรพฒันา กล่าวคือ  ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมทีส่ถานศึกษาก าหนดอย่างยั่งยืน 

 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :  ยอดเยี่ยม 
 

1. โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้มีแผนพฒันาการศึกษาประจ าปี 2562-2565 มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกจิ สอดคล้อง และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้การบริหารจัด การ
ของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานตามกระบวนการ P D C A  , BP Model โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาจนได้รับรางวัลคุณภาพ เป็นโรงเรียนที่ ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 



 

 

ระดับ ScQA ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากหลักการบริหารจัดการข้างต้น โรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ การบริหาร
จัดการ โดยทุกส่วน ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา และ ในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้แสดงความ คิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียน และจากการประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการทาง
การศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 พบว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และจากผลดังกล่าว
ยังสะท้อนไปถึงโรงเรียนได้ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา มีการก าหนดคณะกรรมการรบัผิดชอบลายลักษณ์อักษร จัดท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ
โรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด มี  การด าเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่ก าหนด          
มกีารประเมินคุณภาพภายใน และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาภายในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกปกีารศึกษา อีกทั้งโรงเรียน ยังมี ระบบ นิเทศ ก ากับติดตามที่แสดงถึง ความก้าวหน้า
ของพันธกิจและเป้าประสงค์ ซึ่ง โรงเรียน โครงการ แผนงาน การนิเทศภายในโรงเรียน มีการก าหนดกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ มีปฏิทินการ ปฏิบัติงาน ด าเนินงานการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทุกงาน ภายใต้โครงสร้าง การบริหาร มีบันทึกการรับการนิเทศภายใน แล้วยังน าผลการนิเทศไปใช้พัฒนา
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม โดยได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และจากการท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีการรายงานผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม เพื่อทราบถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์ ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ของโครงการ / กิจกรรม ให้ผู้บริหารทราบ
อย่างต่อเนื่องทุกโครงการที่ได้ ปฏิบัติ และจากผลการรายงานดังกล่าว สามารถน ามาปรับใช้ และพัฒนาใน
ปีงบประมาณ และปีการศึกษาต่อไป  

๓. ด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  ทุก
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้อง 
กับความต้องการของท้องถ่ิน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มีโครงสร้างหลักสูตร  
สถานศึกษาที่ มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และมีการก าหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกับระดับช้ัน 

มีรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  มีแผนการเรียนที่หลากหลาย สอดคล้องกับกลุ่มศักยภาพ ความ
ถนัดของผู้เรียน ให้ ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ ในรายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
เหมาะสมตาม โครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ของรายวิชาเพิ่มเติม ตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา มีการประเมินและการติดตามการ
ใช้หลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน  ผลการวิจัยในช้ันเรียนของครู และโรงเรียนยังมี
ระบบงานแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะแนวทักษะชีวิต แนวทางการด าเนินชีวิตของตนเอง เพื่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 ๔. ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ครู เป็นสวัสดิการรายบุคคล และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายภาค เรียน (SAR รายบุคคล) เสนอต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยโรงเรียนได้สนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาครู และบุคลากรอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้ครูมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตาม



 

 

สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง กับครูทุกคน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การก ากับ ติดตาม ประเมินจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล (ID Plan) รองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

๕. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียน
มีอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้  มีการติดตาม ตรวจสอบ การใช้
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนยังจัดให้มี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ 
ที่น าระบบเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงความรู้ มีสภาพแวดล้อม สวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่แสดงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖. ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และผู้เรียน โดยเห็น
ได ้จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีข้ันตอนการใช้สื่อ เทคโนโลยี ของครูและมีการบันทึกการใช้สื่อ บันทึกหลังแผน 
รายงานการใช้สื่อ และโรงเรียนยังมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันที่แสดง  ความเช่ือมโยง 
สอดคล้องกันขององค์กรทั้งภายในและภายนอก มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
จากการประเมินคุณภาพภายในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563 จากผลการด าเนินงานในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ส่งผลให้โรงเรียนและ
ผู้บริหารได้รับรางวัลดังนี้ 

1. โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ระดับ ScQA ประจ าปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนมาตรฐานสากล) ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

3.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม ด้านการบริหาร
จัดการ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 

4.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA online) ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับคะแนน 88.48 มีผลการประเมินระดับ A 

5.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์สอบระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์สอบการ
ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเบญจลักษ์และเป็นสถานที่ของการจัดกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ 

6.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 
2552 (ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับคุณภาพมากที่สุด คะแนนรายด้าน ๘ มาตรฐานงานมัธยมศึกษา คะแนน
เฉลี่ย 4.8615 คะแนนนโยบายและจุดเน้น คะแนนเฉลี่ย 4.8333  

7.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาได้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและความมั่นคงทางอาหาร
ตามศาสตร์พระราชาในชุมชนและสถานศึกษา” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 



 

 

โรงเรียนได้มีโครงการสนับสนุนด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เช่น  โครงการประชุม             
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563   โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ  โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  เป็นต้น ส่งผลให้การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษาและการประเมินตนเอง ในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไปตามตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ปีการศึกษา 2563 
 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ยอดเยี่ยม  
 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาด าเนินการประเมินตนเองด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้รียน เป็นส าคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจากการ
ประเมินตนเอง พบว่า  

1. โรงเรียนส่งเสรมิให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเน้นปฏิบัติ (Active Learning) ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ครูมีวิจัยในช้ั นเรียนและน าผลไป
แก้ปัญหาจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มี
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือวัดผลตรงตามสภาพจริง และน าผลที่ได้มา
พัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ จัดนิทรรศการการแสดงผลงานกับหน่วยงานราชการอ าเภอเบญจลักษ์ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยี มีการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอกโรงเรียน มีการจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยเชิญบุคลากรภายนอก เช่น แพทย์ พยาบาล ต ารวจฯลฯ 
มาให้ความรู้และช้ีแนะ แนวทางการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการประกอบ
อาชีพ ผู้เรียนเจตคติที่ดีต่อ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการ
สืบค้นความรู้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีทักษะการใช้ สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาตนเองได้  

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และพยายาม 
ช่วยเหลือตอบสนองความต้องการของนักเรียน ให้ความเป็นอิสระและเสรี รวมทั้งจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อ 
ต่อการเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรู้จักตนเอง ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูพัฒนา วิธีการ
วัดผลและ ประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามสภาพจริง ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาใน
การเรียน ผ่านครูที่ปรึกษา มีการวิจัย ในช้ันเรียนซึ่งเป็นการน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครู
มีกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC และกิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR ข้อมูลมาร่วม



 

 

พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนผ่านการนวัตกรรมในช้ันเรียน จากการประเมิน
ตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 ในด้าน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใน ๕ ประเด็นพิจารณา พบว่าโดยรวมโรงเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕ 
EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปี
การศึกษา 2563 
 
๓. แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
  

โรงเรียนเบญจลกัษ์พิทยาได้ก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ 2562-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะ 4 ปี โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก าหนด
เป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร ดังนี้  
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาคุณลักษณะด้านการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและน าผลการประเมินระดับชาติมาปรับปรงุพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า 
  2. พัฒนาการยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียนโดยให้โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่ ม
ศักยภาพผู้เรียน การจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ สายอาชีพ สายสุขภาพ สายทหารต ารวจ สายครู สายช่างมี
แหล่งเรียนรู้ ห้องฝึกประสบการณ์ สื่อเทคโนโลยี  
  3.  พัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ผ่านกระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ให้ครูมีการบันทึกผลการเรียนรู้ วิจัยในช้ันเรียนที่
แสดงศักยภาพทักษะความรู้ 
  4.  พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็น
คุณค่าของความ เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘  

๑. ควรมีการก ากับติดตาม นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง โรงเรียนได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมที่สง่เสรมิการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูข้ึน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดร้ับการพฒันา
ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

๒. ควรมีการก ากับติดตาม นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนได้พฒันาผูเ้รียนให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๓. ควรมีการก ากับติดตาม นโยบายที่ ๓ พัฒนาผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัตงิานอย่างมปีระสิทธิภาพ สนับสนุนให้ได้รบัการพัฒนาเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๔. ควรมีการก ากับติดตาม นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา โรงเรียนได้ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่น
และชุมชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา มีสิง่อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น 
หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน หอ้งนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 

๕. ควรมีการก ากับติดตาม นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ โรงเรียนมกีารก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.255-2563) ได้ผลการประเมินระดับดี โรงเรียน
ได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาตามาตรฐานดังต่อไปน้ี 
 1. โรงเรียนได้มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ โดยเฉพาะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนสูงข้ึนกว่าปกีารศึกษาทีผ่่านมา 
 2.  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปญัหาปัจจุบันของสถานศึกษา ในรูปแบบกระบวนการ PDCA  
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมุง่พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาจนได้รบัรางวัล
คุณภาพ เป็นโรงเรียนทีผ่่านการประเมินการบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ ระดบั ScQA ประจ าปกีารศึกษา 
2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3.  โรงเรียนสง่เสรมิให้ครจูัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลกัสูตร มาตรฐาน ตัวช้ีวัด การจัดท า
วิจัยในช้ันเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับ สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและน าไปแกป้ัญหาจริง 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม 
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

    
                           (นายธีรวัฒน์  ค าศรี) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                           โรงเรียนเบญจลักษ์พทิยา 
                                                        วัน  28  เดือน เมษายน  พ.ศ.2564 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐา น
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)     
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย
ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดทั้งเพี่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
   ดังนั้น โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทุกปีการศึกษาและได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไปและเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเขตพื้นที่น าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ คุณภาพภายใน
สถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือ                   
ในการจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
  

 
          (นายภูมิภัทร  มาลี) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลกัษ์พิทยา 
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑  ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือโรงเรียน เบญจลักษ์พทิยา 
ที่อยู่  ๗๑ หมู่ ๑๑ ต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ จงัหวัดศรสีะเกษ ๓๓๑๑๐ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๐๕๐๔๑ โทรสาร……-…… 
เปิดสอนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
ช่ือ – สกลุผูบ้รหิารโรงเรียน 
 ๑) นายภูมิภัทร มาล ี    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(ข้อมลู  ณ  วันที่  ๓๑ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓ ๔๙ ๖ ๖ ๖ 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 
 ๑) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รวม  ๑,๐๐๒ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง  ๗ ๗ ๕ ๔ ๕ ๕ ๓๓ 

เพศ ชาย ๙๔ ๘๙ ๘๕ ๔๔ ๔๙ ๔๑ ๔๐๒ 
หญิง ๑๒๖ ๑๒๐ ๑๐๘ ๖๘ ๗๓ ๑๐๕ ๖๐๐ 

รวม  ๒๒๐ ๒๐๙ ๑๙๓ ๑๑๒ ๑๒๒ ๑๔๖ ๑๐๐๒ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๒ ๓๐ ๓๙ ๒๘ ๒๕ ๓๐ ๓๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 



๒ 

 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

 
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. หลักฐานสนบัสนนุ 
 
มาตรฐานท่ี  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :   ยอดเยี่ยม 
  

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ไดด าเนินการประเมินตนเอง ดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ไดประกาศใชในปการศึกษา 2563 ซึ่งจากการประเมินตนเองพบวา
ผู้เรียนมีผลการประเมินในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น การคิดค านวณ ร้อยละ 73.55 อยู่ในระดับดีเลิศ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก้ปัญหาอยู่ในระดับดี อีกทั้งผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ของตนเอง  มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการโดยมีค่าผลการ
เรียนตั้งแต่ ๓ ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 67.82 อยู่ในระดับดี มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชาติ(O-NET) ปี การศึกษา 
๒๕๖3 ระดับ ม.๓ สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับม.๖ สูงกว่าปีการศึกษา 
2562 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ตลอดจนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จากผลส าเร็จในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกล่าว โรงเรียนได้มีกระบวน
พัฒนาการ ด าเนินการส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
ส่งเสริมให้ นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ พูดสนทนาภาษาอังกฤษทุกวันกับครูต่างชาติ  ครูมีการประเมิน
ความสามารถการอ่านเขียนสื่อสารซึ่งระบุใน ปพ.๕ ด้านทักษะคิดค านวณ ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด การ
ให้เหตุผล  ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการคิดค านวณ ในห้องเรียน เพื่อสนับสนุนในการ คิดค านวณ มีการจัดกิจกรรม
สอนเสริม ส่งเสริมให้ นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการหนึ่งของทักษะ
การเรียนรู้ในช้ัน เรียนปกติ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการของโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งที่เกิดผลการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน โดยมุ่ง ส่งเสริมให้นักเรียนคิดแก้ปญัหา โดยมักเลือกใช้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ปัญหาในชุมชน ปัญหาใน
ท้องถ่ิน โดยผ่านการอภิปรายระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งสมมติฐานเพื่อหาค าตอบ การ
ก าหนดตัวแปร และการตรวจสอบสมมติฐานอย่างมีล าดับข้ันตอน มีการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน 
ข้อมูลบนพื้นฐานของความเป็นจริงและมีการตรวจสอบ  สรุปผล และน าเสนอ โดยรูปแบบการแก้ปัญหาใน 
รูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์นี้เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในช้ันเรียนของนักเรียนปกติและ นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ  ตอนปลายและมีเวทีให้นักเรียน



๓ 

 

น าเสนอความสามารถด้านวิชาการ เป็นประจ าทุกปี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ยังจัดให้มีการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ในทุกระดับช้ัน นักเรียน ทุกคนมี E-mail ซึ่งใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น การส่งงาน 
การเข้าใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล ส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในการนี้ พบว่ายังมจีุดที่ควรพฒันา กล่าวคือ การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ให้มี
คะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 

 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ได้ประเมนิตนเองด้านคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูเ้รียน  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยกระบวนการทีห่ลากหลาย โดยได้จัดกิจกรรมปลูกฝัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ที่ต้องการให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ปรับตัวได้เข้ากบัสงัคมในยุคศตวรรษที่  21และจาก
การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียน โดยวิเคราะห์ตามประเด็นพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนพบว่ามีผลการประเมิน ดังนี ้

 1. ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดตามคุณลักษณะค่านิยม 12 
ประการ ผลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 

 2. ด้านความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทยของนกัเรียน พบว่า นักเรียนได้เข้าร่วมกจิกรรม
วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา กิจกรรมตักบาตรประจ าเดือน อยู่ในระดับยอดเยี่ยมรอ้ยละ 94.61 

 3. ด้านการยอมรับทีจ่ะอยูบ่นความแตกต่างและความหลากหลายของนักเรียน นักเรียน
สามารถปรบัตัว มีเป้าหมายการเรียน การประกอบอาชีพที่ชัดเจนในระดับดีข้ึนไปนั้น อยู่ในระดบัยอดเยี่ยมร้อย
ละ 95.81 
  4.  ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเส ริมผู้เรียน เช่น 
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียน  
เบญจลักษ์พิทยา ได้ฝึกฝนทักษะ เกิดสุขภาวะทางกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและยังสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาอาชีพได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 

1. รายงานผลการประเมินทักษะในการอ่าน เขียนและคิดค านวณ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห ์
 
 
 
 

 
 
 
 

3. รายงานผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีฯ  
 
 
 

 
5. รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
 
 

 

6. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
7. รายงานผลการประเมินผูเ้รียนมีความรู้ทกัษะพื้นฐานในการจัดการ 
เจตคติที่ดี 
 
 
 

 
 
 

 



๕ 

 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 

8. รายงานผลการประเมินผูเ้รียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 
 
 

9. รายงานผลการประเมินผูเ้รียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน  
 
 
 
 

10. รายงานผลการประเมินผูเ้รียนยอมรบัและอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 

11. รายงานผลการประเมินผูเ้รียนมีการรักษาสุขภาพกาย  
จิต อารมณ์ฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :  ยอดเยี่ยม 
 

 1. โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้มีแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี 2562-2565 มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้อง และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้การบริหาร
จัด การของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานตามกระบวนการ P D C A  , BP Model โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาจนได้รับรางวัลคุณภาพ เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 OBEC 
AWARDS ปี 2562 ระดับประเทศ และผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จากหลักการบริหารจัดการข้างต้น โรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
โดยทุกส่วน ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา และ ในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้แสดงความ คิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียน และจากการประเมินความพึงพอใจในการ  ให้บริการทาง
การศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 พบว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และจากผลดังกล่าว
ยังสะท้อนไปถึงโรงเรียนได้ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา มีการก าหนดคณะกรรมการรบัผิดชอบลายลักษณ์อักษร จัดท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ
โรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด มี การด าเนินการพัฒนาไป  สู่มาตรฐานที่ก าหนด             
มีการประเมินคุณภาพภายใน และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาภายในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกปกีารศึกษา อีกทั้งโรงเรียน ยังมี ระบบ นิเทศ ก ากับติดตามที่แสดงถึง ความก้าวหน้า
ของพันธกิจและเป้าประสงค์ ซึ่ง โรงเรียน โครงการ แผนงาน การนิเทศภายในโรงเรียน มีการก าหนดกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ มีปฏิทินการ ปฏิบัติงาน ด าเนินงานการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทุกงาน ภายใต้โครงสร้าง การบริหาร มีบันทึกการรับการนิเทศภายใน แล้วยังน าผลการนิเทศไปใช้พัฒนา
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม โดยได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และจากการท า
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 พบว่ามีการรายงานผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม เพื่อทราบถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์ ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ของโครงการ / กิจกรรม ให้ผู้บริหารทราบ
อย่างต่อเนื่องทุกโครงการที่ได้ ปฏิบัติ และจากผลการรายงานดังกล่าว สามารถน ามาปรับใช้ และพัฒนาใน
ปีงบประมาณ และปีการศึกษาต่อไป  

๓. ด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้อง กับความต้องการของท้องถ่ิน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มีโครงสร้างหลักสูตร 



๗ 

 

สถานศึกษาที่ มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และมีการก าหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกับระดับช้ันมีรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  มีแผนการเรียนที่หลากหลาย สอดคล้องกับกลุ่ม
ศักยภาพ ความถนัดของผู้เรียน ให้ ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ ในรายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา/สาระ
การเรียนรู้ เหมาะสมตาม โครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความ
ต้องการ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ของรายวิชาเพิ่มเติม ตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา มีการประเมินและการ
ติดตามการใช้หลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน  ผลการวิจัยในช้ันเรียนของครู และ
โรงเรียนยังมีระบบงานแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะแนวทักษะชีวิต แนวทางการด า เนินชีวิตของ
ตนเอง เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

  ๔. ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ ครู เป็นสวัสดิการรายบุคคล และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจกัษ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายภาค เรียน (SAR รายบุคคล) เสนอต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยโรงเรียนได้สนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาครู และบุคลากรอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้ครูมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตาม
สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง กับครูทุกคน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การก ากับ ติดตาม ประเมินจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล (ID Plan) รองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

๕. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้  มีการติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนยังจัดให้มี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น
ความรู้ ที่น าระบบเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงความรู้ มีสภาพแวดล้อม สวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่แสดงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๖. ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และผู้เรียน 
โดยเห็นได้ จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีข้ันตอนการใช้สื่อ เทคโนโลยี ของครูและมีการบันทึกการใช้สื่อ บันทึก
หลังแผน รายงานการใช้สื่อ และโรงเรียนยังมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันที่แสดง  ความ
เช่ือมโยง สอดคล้องกันขององค์กรทั้งภายในและภายนอก มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน จากการประเมินคุณภาพภายในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้อยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปีการศึกษา 2563 จากผลการด าเนินงานในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ส่งผลให้
โรงเรียนและผู้บริหารได้รับรางวัลดังนี้ 

1. โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ ระดับ ScQA ประจ าปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนมาตรฐานสากล) ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา
ขนาดกลางด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงาน



๘ 

 

ดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

3.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม ด้านการ
บริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 
  4.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA online) ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับคะแนน 88.48 มีผลการประเมินระดับ A 

5.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์สอบระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์
สอบการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเบญจลักษ์และเป็นสถานที่ของการจัดกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนเบญจ
ลักษ์ 

6.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง 2560) ในระดับคุณภาพมากที่สุด คะแนนรายด้าน ๘ มาตรฐานงานมัธยมศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 4.8615 คะแนนนโยบายและจุดเน้น คะแนนเฉลี่ย 4.8333  

7.  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาได้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและความมั่นคง
ทางอาหารตามศาสตร์พระราชาในชุมชนและสถานศึกษา” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

โรงเรียนได้มีโครงการสนับสนุนด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เช่น โครงการประชุม             
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563   โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ  โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  เป็นต้น ส่งผลให้การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษาและการประเมินตนเอง ในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไปตามตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ปกีารศึกษา 2563 

๒. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 2.1 แผนพัฒนาล าดับท่ี  ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก ก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์คือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาคุณลักษณะด้านการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและน าผลการประเมินระดับชาติมาปรับปรุงพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียนให้มี
ความก้าวหน้าและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด          
มีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
 2.2 แผนพัฒนาล าดับที่  2 . พัฒนาการระบบบริหารและการจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียนโดยให้โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน การจัดหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ สายอาชีพ สายสุขภาพ สายทหารต ารวจ สายครู สายช่างมีแหล่งเรียนรู้ ห้องฝึกประสบการณ์ 
สื่อเทคโนโลยี  
 2.3 แผนพัฒนาล าดับท่ี  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ให้ครูมีการบันทึกผลการเรียนรู้ มีการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  วิจัยในช้ันเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
และน าไปแก้ปัญหาจริง 
 



๙ 

 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 

1. การสง่เสรมิให้มกีารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่
ชัดเจน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
 

 
 
 
 

 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 

 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิารจดัการและ
การจัดการเรียนรู ้
 
 
 

 

 
 



๑๐ 

 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ยอดเยี่ยม  
 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาด าเนินการประเมินตนเองด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจากการ
ประเมินตนเอง พบว่า  

 1. โรงเรียนส่งเสรมิให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเน้นปฏิบัติ (Active Learning) ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ครูมีวิจัยในช้ันเรียนและน าผลไป
แก้ปัญหาจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มี
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือวัดผลตรงตามสภาพจริง และน าผลที่ได้มา
พัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ จัดนิทรรศการการแสดงผลงานกับหน่วยงานราชการอ าเภอเบญจลักษ์ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยี มีการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้ง  ภายในและภายนอกโรงเรียน มีการจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยเชิญบุคลากรภายนอก เช่น แพทย์ พยาบาล ต ารวจฯลฯ 
มาให้ความรู้และช้ีแนะ แนวทางการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการประกอบ
อาชีพ ผู้เรียนเจตคติที่ดีต่อ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการ
สืบค้นความรู้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีทักษะการใช้ สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาตนเองได้  

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และพยายาม 
ช่วยเหลือตอบสนองความต้องการของนักเรียน ให้ความเป็นอิสระและเสรี รวมทั้งจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อ 
ต่อการเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรู้จักตนเอง ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูพัฒนา วิธีการ
วัดผลและ ประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามสภาพจริง ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาใน
การเรียน ผ่านครูที่ปรึกษา มีการวิจัย ในช้ันเรียนซึ่งเป็นการน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครู
มีกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC และกิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR ข้อมูลมาร่วม
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนผ่านการนวัตกรรมในช้ันเรียน จากการประเมิน
ตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 ในด้าน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใน ๕ ประเด็นพิจารณา พบว่าโดยรวมโรงเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕ 
EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปี
การศึกษา 2563 

 
 



๑๑ 

 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 

1. การจัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถ
น าไปประยกุต์ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 

 
 

3. มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 
 

 
 

 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
เรียน 

 
 
 
 
 

 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพฒันาและ
ปรับปรงุการจัดการเรียนรู ้
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

๓. แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
  
 3.1 แผนพัฒนาล าดับท่ี  ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก ก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์คือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาคุณลักษณะด้านการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและน าผลการประเมินระดับชาติมาปรับปรุงพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียนให้มี
ความก้าวหน้าและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด          
มีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
 3.2 แผนพัฒนาล าดับที่  2 . พัฒนาการระบบบริหารและการจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียนโดยให้โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน การจัดหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ สายอาชีพ สายสุขภาพ สายทหารต ารวจ สายครู สายช่างมีแหล่งเรียนรู้ ห้องฝึกประสบการณ์ 
สื่อเทคโนโลยี  
 3.3 แผนพัฒนาล าดับท่ี  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ให้ครูมีการบันทึกผลการเรียนรู้ มีการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  วิจัยในช้ันเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
และน าไปแก้ปัญหาจริง 
 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 

 

แผนพัฒนาล าดับท่ี  ๑   
 

 

 
 
 
 

 
 

แผนพัฒนาล าดับท่ี  ๒  
 
 

 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาล าดับท่ี ๓   
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่  ๓  

 
ภาคผนวก 

 
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 

           อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
              ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

  ตามประกาศประทรวงศึกษาธิการ เรือ่งให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีการปรบัมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพือ่น าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา 
และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการ
รายงานต่อต้นสังกัด  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   

  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาจึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    

   ประกาศ ณ วันที่ ๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 

             (นายภูมิภัทร  มาลี) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พทิยา 

 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 

      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา  

ยอดเยี่ยม 

      ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

      ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

      ๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

      ๓) การยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
      ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

     ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 



 

 

     ๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุ
การจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ท่ี ๐๙๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
.................................................................. 

 ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

๒๕๖๑ ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือ

ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” 

โดยต้องมีการประเมนิภายใน จัดท ารายงานประจ าปีที่ก าหนด เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และเปิดเผยต่อสาธารณชน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๔) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแต่งตั้ง

คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ดังต่อไปนี ้

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
๑. นายภูมิภัทร  มาลี    ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นายวัชระ  กรมพะไมย      รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

๓. นายบรรจง  สีค า             รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๔. นางวิชุดา ต าหนง                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๕. นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ ครู กรรมการ 

๖. นายอาคเนย์  มีคุณ                  ครู กรรมการ 

๗. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม       ครู กรรมการ 

๘. นายมานะ  แสงศิร ิ ครู กรรมการ 

๙. นางสาววราภรณ์  สมดี  ครู กรรมการ 

๑๐. นางคมคิด  ศรีสุข              ครู กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. นางสาวลภัสรดา  สิรเิกียรติ   ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
   



 

 

หน้าท่ี 

๑. ก ากับติดตามการด าเนินงานรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓                 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 

๒.  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 คณะกรรมการรับผิดชอบ 

๑. นางวิชุดา ต าหนง                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ  ครู รองประธานกรรมการ 

๓. นางคัคนางค์ พื้นผา  ครู กรรมการ 

๔. นางสาววราภรณ์  สมด ี ครู กรรมการ 

๕. นางสาวสริดา  จ าปาหอม ครู กรรมการ 

๖. นางนิศาชล  ค ามอน ครู กรรมการ 

๗. นางปริชาติ  วงค์เจริญ ครู กรรมการ 

๘. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว ครู กรรมการ 

๙. นายไพศาล พุฒพันธ์ ครู กรรมการ 

๑๐. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา ครู กรรมการ 

๑๑. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์ ครู กรรมการ 

๑๒. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร ครู กรรมการ 

๑๓. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบตร ครู กรรมการ 

๑๔. นางสาวสุวภรณ์  ช่ืนจ าปา พนักงานราชการ กรรมการ 

๑๕. นางสาวสุชาดา  โททอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

๑๖. นางคมคิด  ศรีสุข              ครู กรรมการและเลขานุการ 

๑๗. นางสาววรุณยุพา  พิมศรี   พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน     ประกอบด้วย 

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   คณะกรรมการรับผิดชอบ 

๑. นางวิชุดา ต าหนง                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ  ครู รองประธานกรรมการ 

๓. นางกัลยาณี  ไชยธรรม ครู กรรมการ 

๔. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย ์ ครู กรรมการ 

๕. นางคัคนางค์ พื้นผา  ครู กรรมการ 

๖. นางสาววราภรณ์  สมด ี ครู กรรมการ 

๗. นายอานุภาพ  เรืองศร ี ครู กรรมการ 

๘. นางสาวสริดา  จ าปาหอม ครู กรรมการ 

๙. นางปริชาติ  วงค์เจริญ ครู กรรมการ 

๑๐. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ ครู กรรมการ 

๑๑. นายไพศาล พุฒพันธ์ ครู กรรมการ 

๑๒. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร ครู กรรมการ 

๑๓. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์ ครู กรรมการ 

๑๔. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ ์ ครู กรรมการ 

๑๕. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร ครู กรรมการ 

๑๖. นางสาวสุวภรณ์  ช่ืนจ าปา พนักงานราชการ กรรมการ 

๑๗. นางสาวสุชาดา  โททอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

๑๘. นางคมคิด  ศรีสุข              ครู กรรมการและเลขานุการ 

๑๙. นางสาวลภัสรดา  สิรเิกียรติ   ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ประกอบด้วย 

   คณะกรรมการรับผิดชอบ 

๑. นางคมคิด  ศรีสุข ครู ประธานกรรมการ 

๒. นายอาคเนย์  มีคุณ  ครู รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร ์ ครู กรรมการ 

๔. นายไพศาล  พุฒพันธ์ ครู กรรมการ 

๕. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย  ครู กรรมการ 

๖. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ ์ ครู กรรมการ 

๗. นายมานะ  แสงศิร ิ ครู กรรมการ 

๘. นางสุกจิ  ศรีปาน ครู กรรมการ 

๙. นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงศ์ ครู กรรมการ 

๑๐. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบตร ครู กรรมการ 

๑๑. นายตรีชาติ เกษร ครู กรรมการ 

๑๒. นางสาวลภัสรดา  สิรเิกียรติ   ครู กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นางสาววรุณยุพา  พิมศร ี พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการรับผิดชอบ 

๑. นางวิชุดา ต าหนง                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ  ครู รองประธานกรรมการ 

๓. นางกัลยาณี  ไชยธรรม ครู กรรมการ 

๔. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย ์ ครู กรรมการ 

๕. นางคัคนางค์ พื้นผา  ครู กรรมการ 

๖. นางสาววราภรณ์  สมด ี ครู กรรมการ 

๗. นายอานุภาพ  เรืองศร ี ครู กรรมการ 

๘. นางสาวสริดา  จ าปาหอม ครู กรรมการ 

๙. นางปริชาติ  วงค์เจริญ ครู กรรมการ 

๑๐. นายมานะ  แสงศิริ  ครู กรรมการ 

๑๑. นางสุกจิ  ศรีปาน ครู กรรมการ 

๑๒. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบตร ครู กรรมการ 

๑๓. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร ครู กรรมการและเลขานุการ 



 

 

๑๔. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี 

๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินตนเองและผลการติดตามตรวจสอบการด าเนิน

โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามมาตรฐานในรอบปีที่ผ่านมา 

๒. เขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 
 

คณะกรรมการจัดท าเล่มรายงาน 

คณะกรรมการรับผิดชอบ 

๑. นางคมคิด  ศรีสุข ครู ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวลภัสรดา  สิรเิกียรติ   ครู กรรมการ 

๓. นางสาววรุณยุพา  พิมศร ี พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี 

๑. ตรวจทานความถูกต้องในการใช้ภาษาและการเขียนรายงานประจ าปี  (SAR)   

๒. จัดท าเล่มรายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รบัการแงตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเต็มความสามารถเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อทาง

ราชการสบืไป 

 

สั่ง ณ  วันที่ ๒๑  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

      (นายภูมิภัทร  มาลี) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 

 
 
 

 


