
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(Self Assessment Report : SAR) 
 

 

 

 

โรงเรียนธรรมโฆสติ 

อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 
 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
เอกสารล าดับที่ ๑/๒๕๖๔ 

 

 



 

บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เพ่ือรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนธรรมโฆสิต ครั้งที่ 2/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ร่วมกันพิจารณารายงาน                 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
และให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องได้  
 

 

                 ลงชื่อ 

                         (นายอนันต์  แก้วชนะ) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

        ลงชื่อ 

                      (นางปรียา  วรรณโร)  

     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 

 

 

        ลงชื่อ 

                      (นางสมฤทัย  ชูทิพย์) 

                                                     กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
โรงเรียนธรรมโฆสิต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ท าการเรียนการสอน

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจ านวน ๓๒๐ คน มีผู้บริหารจ านวน ๑ คน                 

ครูประจ าการ ๒๐ คน ครูอัตราจ้าง  ๓ คน ครูต่างชาติ ๑ คน และบุคลากร ๒ คน  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนธรรมโฆสิต

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ได้พัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครูมีความรู้ความสามารถ และทักษะใน     

การจัดการเรียนการสอนทั้งยังพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และ

อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารมี

ภาวะผู้น า ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้

โรงเรียนมีผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา ในภาพรวมมีระดับคุณภาพดีเลิศ  

ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เช่น สารสนเทศ ข้อมูล

การประเมินทักษะการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทย เอกสารการวัดประเมินผลนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ สารสนเทศข้อมูลการประเมินทักษะการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษ สารสนเทศ

ข้อมูลการประเมินด้านการคิดค านวณ แบบรายงาน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สารสนเทศข้อมูลการประเมินผล            

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา รายงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  

 จุดเด่นที่เอ้ือต่อการพัฒนา คือ ครูจัดการเรียนรู้ยึดมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง มีความ

มุ่งมั่นและตั้งใจในการจัดการเรียนรู้ จัดท าโครงงานอาชีพ และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้           

ในการจัดการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีระบบอินเตอร์เน็ต          

ที่เพียงพอและทั่วถึง ท าให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ดี มีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน มีการเยี่ยมบ้านร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                 

จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ มีสุขภาพร่างกาย 

แข็งแรง มีภาวการณ์เป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการเล่นกีฬาและกล้าแสดงออก               

ทางดนตรี และการแสดงพ้ืนบ้าน เช่น หนังตะลุง มโนรา กลองยาว และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

บนพื้นฐานความแตกต่าง  

 จุดที่ควรพัฒนา คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพและ     

การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกเวลาส่งเสริมทักษะการคิด 

 



 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  (ต่อ) 

 

วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณให้หลากหลาย และสม่ าเสมอ ควรพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถใน

การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษให้ได้อย่างคล่องแคล่ว และควรน าภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน     

การจดักิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากขึ้น  

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้นนั้น สถานศึกษาได้วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การศึกษาต่อและอาชีพที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือก

อาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีพมาให้ความรู้

และฝึกทักษะให้กับผู้เรียนอย่าง สม่ าเสมอ และจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  “รายวิชาเสน่ห์นาหม่อมและสงขลา

บ้านเรา” ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเกิดความ

ส านึกรักบ้านเกิด มีความรักสามัคคีและมีจิตอาสา 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

โครงสร้างการบริหารงาน แบบติดตามผลการ ด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการประเมินความ พึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา และข้อมูล

สารสนเทศต่าง ๆ  

 จุดเด่นที่เอ้ือต่อ การบริหารและการจัดการ เช่น โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนใช้เทคนิคในการ ประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบกลุ่ม เพ่ือให้

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล่องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนพัฒนา

ตนเองและสามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล         

การด าเนินงาน และจัดท ารายงาน ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมที่ดีกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาเป็นอย่างดี  

   จุดที่ควรพัฒนา คือ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง

เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการบริหารจัด

การศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีความปลอดภัยมีความพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดบรรยากาศ

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 

 



 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  (ต่อ) 

 

   ส าหรับแนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้นนั้น สถานศึกษาได้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพ โดยการสร้าง

เครือข่าย ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาส่งเสริม

ให้ครู และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมสูงขึ้น และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพดีเลิศ โดยพิจารณา 

จากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ผลการด าเนิน 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ บันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี รายงานผลกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ แบบ 

ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

บันทึกการประชุมครู  

จุดเด่นที่เอ้ือต่อการพัฒนา เช่น ครูมีความมุ่งมั่นตั้ งใจในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูสร้างสื่อนวัตกรรมและใช้

สื่อเทคโนโลยีเพ่ือช่วยในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประกอบกับ

ครทูุกคนมีมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

สถานศึกษามีจุดที่ควรพัฒนา คือ การใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม               

การเรียนรู้น้อย ขาดอัตราก าลังครูบางสาขาวิชา เช่น ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ เกษตร อุตสาหกรรม คหกรรม  

ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อปรับปรุงพัฒนา

จัดการเรียนรู้ให้มากข้ึน  

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้นนั้น โรงเรียนได้วางแผนการพัฒนาโดยส่งเสริมให้มีการน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาให้ครูใช้ เทคนิคการวัด                  

และประเมินผลที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ตามแนวการสอบ PISA ให้มากขึ้น นอกจากนี้

สถานศึกษาจัดหาครูในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม เพื่อพัฒนานักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ และเปิด

แผนการเรียนสายศิลป์ภาษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนได้ตามความถนัด

และตามความสนใจ 

……………………………………………………. 



 

 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนธรรมโฆสิตฉบับนี้ จัดท าขึ้น

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ . ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล                

การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีตลอดจน

เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุว่าให้สถานศึกษาระดับการศึกษา                    

ขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการในข้อ ๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report : SAR) 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี   

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ส่วนที่ ๓  สรุปผลและแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม

ในการสนับสนุนและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้และหวังว่า

เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อการน าไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของโรงเรียน                  

โรงเรียนธรรมโฆสิต ในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษาและให้

การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม  หน่วยงานต้นสังกัดมีฐานข้อมูลส าคัญในการก าหนดนโยบาย           

การพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อย่าง      

มีประสิทธิภาพ 

 

 

       (นางสมฤทัย  ชูทิพย์) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโฆสิต 

            10 พฤษภาคม  2564 
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ผลงานส าคัญท่ีผ่านมา 

๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
๒. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) 
๓. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๔. ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
๕. โรงเรียนต้นแบบในฝัน (รุ่นที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนธรรมโฆสิต จดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ผู้เรียนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี 

สนองความต้องการของชุมชนบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียนธรรมโฆสิต 
  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. พัฒนาครูบุคลากร 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษา 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการ   

 



 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                         
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
4. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
5. จัดท าและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
6. จัดสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศน่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะของผู้เรียนที่ดี 
9. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีจิตสาธารณะ 

        10. ประสานงานองค์กรท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาชุมชน 
 

เป้ำหมำยของโรงเรียนธรรมโฆสิต 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 
2. นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ที่หลากหลาย 
3. นักเรียนมีทักษะทางด้าน ICT 
4. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
5. ครูเป็นครูมืออาชีพมีมาตรฐานตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 
6. โรงเรียนน าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารและพัฒนาผู้เรียน 
7. โรงเรียนมีบรรยากาศดีเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
8. ชุมชนมีส่วนรว่ม และมีความพึงพอใจในระดับมาก 
9. นักเรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

มำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำ 
ส่งเสริมด้านคุณธรรม/จริยธรรม 
 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
๑. โรงเรียนธรรมโฆสิต ตั้ งอยู่ที่   ๑๐๑  หมู่ที่   ๒  ต าบลนาหม่อม  อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา  

รหัสไปรษณีย์  ๙๐๓๑๐  โทรศัพท์  ๐๘ - ๖๔๙๑ – ๕๗๕๓ 
๒. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล  (สหวิทยาเขตสองทะเล) ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   

- ๒ - 



 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  (ระบุข้อมูล ณ วันที่ประเมิน ๑ เมษายน  ๒๕๖๔)                      
1)  จ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง  รวม   ๑  คน  ได้แก่ 

ตารางท่ี ๑  แสดงจ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง   

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่ง 
ที่โรงเรียนนี้ 

ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี 
โทรศัพท์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

๑ นางสมฤทัย  ชูทิพย์ ผู้อ านวยการ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ๐๙๘๖๗๐๗๑๖๗ กศ.ม. บริหารการศึกษา 

 

๒)  จ านวนครูและบุคลากรอ่ืน ๒๕ คน  ได้แก่ 

ตารางท่ี ๒  แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
    จ านวน 

 
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ข้าราชการครู  (คน)  พนักงาน
ราชการ
(คน) 

ครูอัตราจ้าง
(คน) 

บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน (คน) 

มีตัว 
อยู่จริง 

มาช่วย
ราชการ 

ไปช่วย
ราชการ 

สูงกว่าปริญญาตรี  ๒ - - - - - 

ปริญญาตรี ๑๘ - - - ๔ ๑ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - - - 
อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - - - 

 

 

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  (ระบุข้อมูล ณ วันท่ีประเมิน  ๑ เมษายน  ๒๕๖๔) 
ตารางท่ี ๓ แสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
รวม  
ม.ต้น 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม  

ม.ปลาย 

รวม  
ม.ต้น 

ม.ปลาย 
จ านวนห้องเรียน ๒ ๒ ๓ ๗ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑๐ 

 

เพศ 
ชาย ๔๒ ๓๘ ๔๘ ๑๒๘ ๑๗ ๗ ๑๑ ๒๕ ๑๖๔ 

หญิง ๓๓ ๒๗ ๔๒ ๑๐๒ ๒๕ ๑๒ ๑๙ ๕๖ ๑๖๖ 

รวม 

จ านวนนักเรียน 
๗๕ ๖๕ ๙๐ ๒๓๐ ๔๒ ๑๙ ๓๐ ๔๑ ๓๒๑ 

เฉลี่ยต่อห้อง ๓๗.๕๐ ๓๒.๕๐ ๓๐.๐๐ ๓๒.๘๖ ๔๒ ๑๙ ๓๐ ๓๐.๓๓ ๓๒.๑๐ 

- ๓ - 



 

๑.๔ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ตารางท่ี  ๔  แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

๑. แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้  

(จ านวนครั้ง/คน/ปี) 
๑ ห้องสมุดประจ าโรงเรียนที่ให้บริการสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้

ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๔๐ 

๒ ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สะอาดปลอดภัย ๔๐ 
๓ ห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อส าหรับค้นคว้า

ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๔๐ 

๔ ห้องคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมส าหรับการศึกษาค้นคว้า และการออกแบบ 

อีกท้ังการพัฒนาระบบเครือข่ายที่เร็วและสมบูรณ์ 
๔๐ 

๕ ห้องดนตรีไทย ที่พร้อมส าหรับการเรียนรู้และฝึกซ้อม ๔๐ 
๖ ลานหอประชุมส าหรับการฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬา ๑๐ 
๗ ห้องหนังตะลุง ๔๐ 
๘ ฐานการเรียนรู้ขยะคุณธรรมและฐานการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๑๐ 

 

๒. แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้  

(จ านวนครั้ง/คน/ปี) 
๑ วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  ๑๐ 
๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ๓ 

 

๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สถิติการใช้  

(จ านวนครั้ง/คน/ปี) 
๑ ชุมนุมหนังตะลุง ๔๐ 
๒ ชุมนุมมโนราห์  ๔๐ 

 

- ๔ - 



 

๑.๕ ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ตารางท่ี ๕ แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

            ย้อนหลัง ๓  ปีการศึกษา               

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
การคิดค านวณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

           ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

           ๓)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

           ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
           ๖)  ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
           ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
           ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
           ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
           ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
           ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
           การเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
           จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

- ๕ - 



 

 

ตารางท่ี ๕ (ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
           สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
           การเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล 
           มาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
           และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

 

๑.๖ ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

                 คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ ด้านคุณธรรม/จริยธรรม 
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๑.๗ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และข้อเสนอแนะ 

ตารางท่ี  ๖  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมำก 

๑. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     ๙.๒๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์     ๙.๒๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     ๙.๘๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น    ๘.๗๗  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   ๘.๔๔   

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   ๘.๐๐  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

    ๔.๘๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

  ๓.๓๔   

๒. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์  ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

    ๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นของ เอกลักษณ์ สถานศึกษา 

    ๕.๐๐ 

๓. กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรฐำนกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ 
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

   ๔.๐๐  

ตัวบ่งชี้ที่ 1๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา 
เพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    ๕.๐๐ 

 
โรงเรียนมีผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๘๐.๔๔   
 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง   ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 
๑. จุดเด่น จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้น
สังกัด 

๑.๑ จุดเด่นการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๑.๑.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
๑.๑.๒ ความต่อเนื่องในการวางแผนและด าเนินการ 
๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
๑.๑.๔ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.๑.๕ โรงเรียนสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ                     

จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑.๒ จุดควรพัฒนาการด าเนนิงานของสถานศึกษา 

๑.๒.๑ การจัดอบรมส่งเสริมพัฒนาครู 
๑.๒.๒ การก าหนดวิสัยทัศน์กว้าง/การตรวจสอบติดตาม/การนิเทศ 
๑.๒.๓ โรงเรียนควรติดตามผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา และการออกค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงาน              

ในหน้าที่อย่างชัดเจน 
๑.๒.๔ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่แพร่หลาย 
๑.๒.๕ โรงเรียนควรน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา          

ให้คุ้มค่า 
๑.๒.๖ ควรเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบเพ่ิมข้ึน 
 

๒.จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๒.๑ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
๒.๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (๑๐ คะแนน)  คะแนนที่ได้ ๙.๒๓  เหตุผลที่ท าให้

สถานศึกษามีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีมากได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมกีฬาสี               
การแข่งขันทักษะ  ทางวิชาการของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  โครงการ  To be number one                     
จัดกิจกรรมสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อาทิ การร ามโนราห์ การแกะรูปหนังตะลุง  
การเขียนผ้าบาติก งานประดิษฐ์ใบตอง เป็นต้น ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้นักเรียนนักเรียนรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัยและมีสุนทรียภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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๒.๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (๑๐ คะแนน)  คะแนนที่ได้ 

๙.๒๕ เหตุผลที่ท าให้สถานศึกษามีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒ อยู่ในระดับดีมาก ได้จัดท าโครงการกิจกรรมและ
การด าเนินงานตามแผน เช่นโครงงานคุณธรรม  อาทิ กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย  กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 
กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์  กิจกรรม  Big Cleaning Day  กิจกรรม  First Bank  กิจกรรมศึกษาและสอบ
ธรรมศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐานทั้ง ๘ ประการ คือ ขยัน ประหยัด สะอาด สุภาพ ซื่อสัตย์ มีวินัย 
อดทน กตัญญูและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

๒.๑.๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (๑๐ คะแนน)   ผลคะแนนที่ได้ ๙.๘๐   
เหตุผลที่ท าให้สถานศึกษามีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓  อยู่ในระดับดีมาก ได้จัดท าโครงการกิจกรรมและการ
ด าเนินงานตามแผน ได้แก่โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงาน การใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  การใช้ห้องสมุด  
เป็นต้น มีการตรวจสอบติดตามผลโดยมีการน าผลการด าเนินงานชี้แจงในที่ประชุม รวมทั้งมีการสรุปและจัดท า
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ครบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ท าให้ผู้เรียนใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

๒.๑.๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้ เรียนคิดเป็น ท าเป็น (๑๐ คะแนน) คะแนนที่ได้ ๘.๗๗   เหตุผลที่ท าให้
สถานศึกษามีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔ อยู่ในระดับดี  

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาผู้เรียนเพ่ือด าเนินกิจกรรมและการ
ด าเนินงานตามแผน ได้แก่  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด 
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ  การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  การสอนที่ เน้นทักษะ
กระบวนการ การจัดการเรียนรู้แบบ ๕E กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น มีการตรวจสอบติดตามผล รวมทั้งมีการสรุป
และจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ครบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ท าให้ผู้เรียนพัฒนา
ความสามารถด้านการคิด  และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

๒.๑.๕  ตัวบ่งช้ีที่  ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ( ๑๐ คะแนน)   คะแนนที่ได้ ๘.๔๔  เหตุผล 
ที่ท าให้สถานศึกษามีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่  ๕ อยู่ในระดับ พอใช้ ได้จัดท าโครงการ กิจกรรมและการ
ด าเนินงานตามแผน ได้แก่ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด 
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ  การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  เน้นทักษะกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้แบบ ๕E  กิจกรรมชุมนุม การสอนซ่อมเสริม เป็นต้น ถึงแม้จะมีการวางแผนและด าเนินงาน               
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบแล้ว ขาดการให้ความส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นรายบุคคลเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล                     
และพัฒนาการทางสมอง อีกทั้งยังขาดการน าข้อมูลจากการประเมินกระบวนการเรียนการสอบมาวิเคราะห์ 
สรุป เป็นสาระสนเทศที่เป็นจุดด้อยที่ชัดเจน เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง ท าให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนยังด้อยประสิทธิภาพกว่าที่ควรจะเป็น 
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๒.๑.๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (๑๐ คะแนน)   

คะแนนที่ได้ ๘.๐๐  เหตุผลที่ท าให้สถานศึกษามีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖ อยู่ในระดับดี สถานศึกษาได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรและด าเนินงานตามแผน โดยให้ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทั้งภายใน 
และนอกสถานศึกษา เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสอน 
การเขียนแผน การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ การสอนโดยใช้โครงงาน เป็นต้น แต่สถานศึกษายังมีครูที่สอน 
ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนจบมา และขาดอุปกรณ์ รวมถึงสื่อ ซึ่งมีราคาแพงและหาซื้อยาก รวมถึงการให้ความส าคัญ           
ของครูต่อการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ไม่สม่ าเสมอ 

๒.๑.๗ ตัวบ่งชี้ที่  ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา (๕ คะแนน)  
คะแนนที่ได้ ๔.๘๐ เหตุผลที่ท าให้สถานศึกษามีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗ อยู่ในระดับ ดีมาก ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) และให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านวิชาการ ใช้หลักการ มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และใช้
หลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ มอบหมายหน้าที่และการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ การพัฒนาด้าน
งบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักความคุ้มค่า 

๒.๑.๘ ตัวบ่งชี ้ที ่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษา และต้นสังกัด                 
(๕ คะแนน) คะแนนที่ได้ ๓.๓๔  เหตุผลที่ท าให้สถานศึกษามีผล การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘  อยู่ในระดับ พอใช้            
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดยจัดท าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย  ๖ แผนงานหลัก ดังนี้คือ แผนงานที่  พัฒนาการ
บริหารการจัดการ แผนงานที่ ๒ ประสานงานชุมชน แผนงานที่ ๓ สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ แผนงานที่ ๔ มีครู
มืออาชีพ แผนงานที่ ๕ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แผนงานที่ ๖ สร้างศรัทธาแห่งชุมชน  และมีการตรวจสอบ
และสรุปผล การด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

การน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไปปรับปรุงพัฒนา จากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนธรรมโฆสิต ได้ผ่านการประเมิน ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย ๘๐.๔๔ โรงเรียน  
ได้น าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา โดยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓   ดังนี้ 

   ๑. โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและนิเทศภายใน 
๒. โครงการจัดสอนซ่อมเสริม 
๓. โครงการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนเกี่ยวกับอาเซียนและเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. โครงการแข่งทักษะวิชาการภายใน/ภายนอกสถานศึกษา 
๕. โครงการการเรียนการสอนสองภาษา 
๖. โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิชาการแกะรูปหนังตะลุงและวิชาการแสดงหนังตะลุง 
๗. โครงการสืบสานงานโนรา 
๘. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 

- ๑๐ - 



 

 
 

๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

 ตารางท่ี ๗    แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 

  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๑ - 



 

ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน  ๓  มาตรฐาน 

โดยภาพรวมได้ระดับคุณภาพ ดี ซึ่งมีผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 

๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ได้ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนธรรมโฆสิต มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ครู จัดกระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ มีการประชุม

ปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือให้ครู

ใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุ  ตามเป้าหมาย

ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับ

กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ทีไ่ด้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคน

ดี มีปัญญา มีความสุข  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด

ค านวณ รวมทั้ง การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี 

วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมี ความรู้  

ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
 

๒.๒ ผลการด าเนินงาน 

๒.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ได้ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

จากการด าเนินงานของโรงเรียนธรรมโฆสิต ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ    

ผู้เรียนสามารถนักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถ เขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผน 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์               

ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 

จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้ง รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้

และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด ต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์         

รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถ เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม 

 



 

 

ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 

มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โดยโรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนด้านคุณภาพผู้เรียน  ดังนี้  

๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการในทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

๒) โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

๓) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-net ม.๓ และ ม.๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โดยมีผลการด าเนินงาน 

ดังต่อไปนี้   

 

ตารางท่ี ๘  แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จ าแนกตามระดับชั้น 

              และระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการอ่านคล่อง เขียน
คล่อง 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 

๔ 

ดี 
 

๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 

ม.๑  ดีเลิศ ๑๘ ๑๙ ๑๙ ๑๓ - ๔๒.๔๘ 

ม.๒ ๑๓ ๑๑ ๑๖ ๒๒ ๓ 

ม.๓ - ๑๒ ๓๓ ๔๕ - 

ม.๔ ๑ ๒๔ ๑๒ ๓ - 

ม.๕ ๑๐ ๔ ๔ ๑ - 

ม.๖ ๑๘ ๓ ๔ ๕ - 

รวม ๖๐ ๗๓ ๘๘ ๘๙ ๓ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๙.๑๖ ๒๓.๓๒ ๒๘.๑๑ ๒๘.๔๓ ๐.๙๕  
 

    ผลการประเมินจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของครูผู้สอน คือ แบบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
 
 
 
 
 
 

- ๑๓ - 



 

 
ตารางท่ี ๙    แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาไทย  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 
๔ 

ดี 
 
๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 

ม.๑  ดีเลิศ ๙ ๑๔ ๓๕ ๑๑ - ๓๔.๘๒ 

ม.๒ ๔ ๑๑ ๒๗ ๑๗ ๖ 

ม.๓ - ๒๔ ๒๙ ๒๙ ๘ 

ม.๔ ๑ ๑๑ ๑๖ ๙ ๓ 

ม.๕ ๘ ๕ ๕ ๑ - 

ม.๖ ๑๕ ๗ ๓ ๕ - 

รวม ๓๗ ๗๒ ๑๑๕ ๗๒ ๑๗ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๑.๘๒ ๒๓.๐๐ ๓๖.๗๔ ๒๓.๐๐ ๕.๔๓  
 

    ผลการประเมินจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของครูผู้สอน คือ แบบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
 

ตารางท่ี ๑๐   แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ  

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 

ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 
๔ 

ดี 
 
๓ 

ปานกลาง 
๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 

ม.๑  ดีเลิศ ๔ ๑๖ ๓๒ ๓๖ ๘ ๑๙.๔๓ 

ม.๒ ๖.๑๕ ๙.๒๓ ๓๕.๒๘ ๓๕.๓๘ ๑๒.๓๐ 

ม.๓ ๔.๒๕ ๑๐.๖๓ ๔๖.๘๐ ๒๙.๗๘ ๘.๕๑ 

ม.๔ - ๑๖.๖๖ ๓๐.๙๕ ๔๐.๔๘ ๑๑.๙๐ 

ม.๕ ๕.๒๖ ๒๑.๐๕ ๒๓.๓๑ ๓๑.๕๘ ๑๕.๗๙ 

ม.๖ ๓.๓๓ ๒๐ ๖๐ ๑๖.๖๗ - 

รวม ๒๒.๙๙ ๙๓.๕๗ ๒๓๑.๔๔ ๑๘๙.๘๙ ๕๖.๕ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๓.๘๓ ๑๕.๖๐ ๓๘.๕๗ ๓๑.๖๕ ๙.๔๒  
 

  จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- ๑๔ - 



 

 

ตารางท่ี ๑๑   แสดงความสามารถในการคิดค านวณ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ  
  

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดค านวณ  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 
๔ 

ดี 
 
๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 
ม.๑  ดีเลิศ ๙.๓๙ ๔๙.๔๕ ๒๒.๖๒ ๑๐.๖๗ ๗.๙๐ ๓๓.๑๖ 

- ม.๒ ๑๖.๙๒ ๓๐.๗๗ ๓๖.๙๒ ๑๓.๘๕ ๑.๕๔ 

ม.๓ ๒.๒๒ ๑๔.๔๕ ๔๔.๔๕ ๒๘.๘๘ ๑๐.๐๐ 

ม.๔ ๔.๗๖ ๑๔.๒๙ ๕๒.๓๘ ๒๓.๘๑ ๔.๗๖ 

ม.๕ - - ๑๑.๑๐ ๕๐.๐๐ ๓๘.๙๐ 

ม.๖ ๑๖.๖๗ ๔๐ ๒๒.๓๓ ๒๐.๐๐ - 

รวม ๔๙.๙๖ ๑๔๘.๙๖ ๑๙.๐๘ ๑๔๗.๒๑ ๖๓.๑๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๘.๓๓ ๒๔.๘๓ ๓๑.๘๐ ๒๔.๕๔ ๑๐.๕๒ - 
 

      จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตารางท่ี ๑๒   แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                 ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ  

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ฯ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 
๔ 

ดี 
 
๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 
ม.๑  ดีเลิศ - ๑๑ ๕๒ ๖ - ๓๘.๓๓ 

ม.๒ ๓ ๒๖ ๓๑ ๕ - 

ม.๓ - ๒๕ ๕๕ ๑๐ - 

ม.๔ ๔ ๒๑ ๑๔ ๑ - 

ม.๕ ๓ ๗ ๗ ๒ - 

ม.๖ - ๒๐ ๑๐ - - 

รวม ๑๐ ๑๑๐ ๑๖๙ ๒๔ - 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๓.๑๙ ๓๕.๑๔ ๕๓.๙๙ ๗.๖๖ -  

 

- ๑๕ - 



 

  หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- การถามตอบของนักเรียน 

- การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 

- การเขียนตอบข้อสอบแบบอัตนัยของนักเรียน 

 

ตารางท่ี ๑๓    แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 
๔ 

ดี 
 
๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 
ม.๑  ดีเลิศ ๑๘ ๔๗ - ๓ - ๙๔.๕๙ 

ม.๒ ๔๓ ๑๘ ๔ - - 

ม.๓ ๗๓ ๑๘ ๑ - - 

ม.๔ ๘ ๒๖ ๖ - - 

ม.๕ ๑๓ ๕ ๑ - - 

ม.๖ ๑๖ ๑๒ ๒ - - 

รวม ๑๗๑ ๑๒๖ ๑๔ ๓ - 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๕๔.๔๖ ๔๐.๑๓ ๔.๔๖ ๐.๙๕   

 
  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
    - ชิ้นงานและผลงานนักเรียนที่ท าส่งครูประจ าวิชา 

- ๑๖ - 



 

 

 

ตารางท่ี ๑๔   แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามระดับชั้น 

                 และระดับคุณภาพ   

 

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 
๔ 

ดี 
 
๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 

ม.๑  ดีเลิศ ๓๐ ๓๖ ๘ ๑ - ๙๓.๐๐ 

ม.๒ ๒๗ ๓๘ - - - 

ม.๓ ๓๙ ๔๓ ๑๒ - - 

ม.๔ ๒๕ ๑๖ ๑ - - 

ม.๕ ๑๐ ๙ - - - 

ม.๖ ๑๘ ๑๒ - - - 

รวม ๑๔๙ ๑๕๔ ๒๑ ๑ - 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๔๖.๐๐ ๔๗.๐๐ ๖.๕๐ ๐.๕๐   

 

เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตของนักเรียน การใช้เครื่องมือสื่อสาร

(โทรศัพท์มือถือ) ได้เกือบทุกคน 

- จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๗ - 



 

 

 

 

ตารางท่ี ๑๕  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย 

     ที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 

ที่โรงเรียน 

ก าหนด 

นักเรียน
ทั้งหมด 

(คน) 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ฯ 

เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๒.๕๐ ๓๒๑ ๑๔๘ ๔๖.๑๑ 
๒. คณิตศาสตร์ ๒.๕๐ ๓๒๑ ๑๓๗ ๔๒.๖๘ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๒.๕๐ ๓๒๑ ๑๖๙ ๕๒.๖๕ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๒.๕๐ ๓๒๑ ๒๓๐ ๗๑.๖๕ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๒.๕๐ ๓๒๑ ๑๓๐ ๔๐.๕๐ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓.๐๐ ๓๒๑ ๒๗๑ ๘๔.๔๒ 
๗. ศิลปะ ๓.๐๐ ๓๒๑ ๑๐๘ ๓๓.๖๔ 
๘. การงานอาชีพ ๓.๐๐ ๓๒๑ ๒๐๖ ๖๔.๑๗ 

ค่าเฉลี่ย ๒.๖๙ ๓๒๑ ๑๗๔.๘๗ ๕๔.๔๘ 
 
หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้ 

โรงเรียนได้ด าเนินการ ก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารญาณ และคิด
แก้ปัญหา จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทั้ง ๕ ด้าน รวมทั้งสอดแทรก คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดและพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๘ - 



 

 
 
 
 

ตารางที่ ๑๖ แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา ระดับชั้น ม.๓  

 

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีท่ีผ่านมา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ค่าที่ได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๕๐.๑๙ -๐.๑๖ -๐.๓๑ ๕๓.๔๙ ๓.๓ ๖.๑๖ ๔๘.๘๒ -๔.๖๗ -๙.๕๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๒๕ ๑.๐๒ ๔.๒๐ ๒๑.๗๙ -๒.๔๖ -๑๑.๒๘ ๒๑.๓๖ -๐.๔๓ -๒.๐๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๙๖ ๒.๐๖ ๖.๐๖ ๒๙.๐๔ -๔.๙๒ -๑๖.๙๔ ๒๗.๖๑ ๑.๔๓ -๕.๑๘ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๖๐ ๑.๓๘ ๔.๘๒ ๒๙.๓๖ ๐.๗๖ ๒.๕๘ ๒๘.๓๕ ๑.๐๑ -.๓๕๖ 

ค่าเฉลี่ย 
รวม ๔ กลุ่มสาระ 

๓๔.๒๕ ๑.๐๘ ๓.๑๕ ๓๓.๔๒ -๐.๙ -๒.๖๙ ๓๑.๕๔ -๑.๘๙ -๕.๙๙ 

 

 

ตารางที่ ๑๗  แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา ระดับชั้น ม.๖   

 

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีท่ีผ่านมา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ค่าที่ได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๔๒.๘๕ -๕.๗๑ -๑๓.๓๓ ๔๒.๕๘ -๐.๒๗ -๐.๖๓ ๔๑.๖๖ -๐.๙๒ -๒.๒๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๘๘ ๑.๐๒ ๔.๖๖ ๒๓.๘๕ -๐.๒๗ ๘.๕๖ ๑๙.๒๒ -๔.๖๓ -๒๔.๑๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๓๔ ๐.๖๐ ๒.๑๒ ๒๙.๗๘ ๑.๙๗ ๔.๘๔ ๒๗.๓๐ -๒.๔๘ -๙.๐๘ 
ภาษาอังกฤษ ๒๓.๐๖ ๐.๓๖ ๑.๕๖ ๒๖.๓๕ ๑.๔๔ ๑๒.๔๘ ๒๕.๕๙ -๐.๗๖ -๒.๙๗ 
สังคมศึกษา ฯ  ๓๓.๙๐ ๐.๙๙ ๒.๙๒ ๓๖.๐๕ ๓.๒๙ ๕.๙๖ ๓๔.๖๘ -๑.๓๗ -๓.๙๕ 

ค่าเฉลี่ย 
รวม ๕ กลุ่มสาระ 

๓๐.๐๑ -๐.๕๕ -๑.๘๓ ๔๗.๑๗ ๑.๗๒ ๓.๖๕ ๒๙.๖๙ -๒.๐๓ -๑.๓๗ 

 

- ๑๙ - 



 

 

ตารางท่ี ๑๘   แสดงความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ

คุณภาพ  

ระดับชั้น 

ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
ในการจัดการและเจตคติที่ดพีร้อมที่จะศึกษาต่อ 

การท างานหรืองานอาชีพ จ าแนกตามระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 

๔ 

ดี 
 

๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 

ม.๑  ยอดเยี่ยม ๒๒ ๒๘ ๑๕ ๓ - ๔๓.๗๕ 

ม.๒ ๓๙ ๑๑ ๓ ๑๑ ๑ 

ม.๓ ๒๒ ๒๗ ๔๑ - - 

ม.๔ ๓๘ - - ๔ - 

ม.๕ ๑๘ - - - - 

ม.๖ ๑ ๒๙ - - - 

รวม ๑๔๐ ๙๕ ๔๒ ๔๒ ๑ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๔๓.๗๕ ๒๙.๖๙ ๑๓.๕๐ ๑๓.๕๐ ๐.๓๒  

 

หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- จากการสังเกต 
- การสอบถาม 
- การปฏิบัติตนทางการเรียนของนักเรียน 

 
๒.๒.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรผ่านการพัฒนาการเรียนการ

สอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  ม.๑ และ ม.๔  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โรงเรียนการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมพิธีไหว้ครู  การเยี่ยมบ้านนักเรียน  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การจัดกิจกรรมวันสุนทร

- ๑๑ - 

- ๒๐ - 



 

ภู่ การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย สืบสานประเพณีไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน ผ่านกิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสัปดาห์ 
 
 
วิทยาศาสตร์  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน มีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน ร่วมกันให้ประสบ
ความส าเร็จการมี สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปีการจัด
กิจกรรมสาระน่ารู้เกี่ยวกับ สุขภาพ เพศ  งดสูบบุหรี่โลก และต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมออกก าลังกาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
               ได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 

๑. นักเรียนมีการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู
ความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
๓. นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม 
๔. นักเรียนมุ่งมั่นในการท างาน  ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การท างาน ท างานด้วยความเพียร

พยายาม และอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
๕. นักเรียนรักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และมี

ความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์  และสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย 

๖. นักเรียนที่มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม อาสาช่วยเหลือ
สังคม 

๗. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมทั้งความเป็นไทย 

๘. นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ 
เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เช่น ศาสนา ความคิด ความเชื่อ  เพศ  เชื้อชาติ  เป็นต้น สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วย
ความเข้าใจที่ถูกต้องมีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

๙. นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
           ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและงานรัฐพิธี 
- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                  - งานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เรียน 
                  - งานข้อมูลด้านสังคมและครอบครัวของผู้เรียน 
                  - งานข้อมูลด้านการเดินทางมาโรงเรียนของผู้เรียน 

- ๒๑ - 



 

                  - งานข้อมูลครูที่นักเรียนรักและไว้วางใจ 
 
 
                  - รายงานสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียนประจ าเดือน 
                  - รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
                  - บันทึกการแก้ปัญหานักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง 
                  - งานเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน        

- โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- โครงการโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

โดยมีผลการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๑๙   แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับชั้น 

                และระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเย่ียม 
๕ 

ดีเลิศ 
 
๔ 

ดี 
 
๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 

ม.๑  ยอดเยี่ยม ๕๐ ๑๓ ๗ ๒ ๓ ๕๑.๖๙ 

ม.๒ ๓๕ ๑๔ ๑๐ ๔ ๒ 

ม.๓ ๔๕ ๓๐ ๑๔ ๑ ๔ 

ม.๔ ๒๐ ๑๔ ๓ ๓ ๒ 

ม.๕ ๗ ๑๐ ๑ ๑ - 

ม.๖ ๑๑ ๑๖ ๓ - - 

รวม ๑๖๘ ๙๗ ๓๘ ๑๑ ๑๑ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๕๑.๖๙ ๒๙.๘๔ ๑๑.๗๐ ๓.๓๘ ๓.๓๘  

 

หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- แบบประเมินการตรวจสอบผม และเครื่องแต่งกายประจ าเดือนของนักเรียน 

- รายงานสรุปการมาโรงเรียนของนักเรียน  

- แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

- ๒๒ - 



 

 

 

ตารางท่ี ๒๐   แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

 

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย จ าแนกตามระดับคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 
๔ 

ดี 
 
๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 

ม.๑  ยอดเยี่ยม ๒๔ ๒๗ ๑๘ - - ๔๔.๙๐ 

ม.๒ ๒๕ ๓๘ ๒ - - 

ม.๓ ๕๐ ๒๗ ๑๓ - - 

ม.๔ ๒๖ ๑๕ - - - 

ม.๕ ๑๒ ๗ - - - 

ม.๖ ๔ ๒๕ ๑ - - 

รวม ๑๔๑ ๑๓๙ ๓๔ - - 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๔๔.๙๐ ๔๔.๒๗ ๑๐.๘๓ - -  

 
หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
       - การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
       - การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญในโอกาสต่าง ๆ  
       - หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนธรรมโฆสิต

- ๒๓ - 



 

ตารางท่ี ๒๑   แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จ าแนกตามระดับชั้น 
                 และระดับคุณภาพ   
 

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 
๔ 

ดี 
 
๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 

ม.๑  ยอดเยี่ยม ๔๕ ๒๓ ๔ ๒ ๑ ๕๗.๘๔ 

ม.๒ ๓๕ ๒๒ ๗ ๑ - 

ม.๓ ๕๒ ๓๖ ๒ - ๔ 

ม.๔ ๒๖ ๑๑ ๓ - - 

ม.๕ ๑๐ ๖ ๒ ๑ - 

ม.๖ ๒๐ ๑๐ - - - 

รวม ๑๘๘ ๑๐๘ ๑๘ ๔ ๗ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๕๗.๘๔ ๓๓.๒๓ ๕.๕๓ ๑.๒๓ ๒.๑๕  

 

หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียน 

- แบบรายงานการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 

- แบบรายงานการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

- รายงานโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๒๔ - 



 

 

 

ตารางท่ี ๒๒   แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

 

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย 
ของตนเองให้แข็งแรง จ าแนกตามระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 
๔ 

ดี 
 
๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 

ม.๑  ยอดเยี่ยม ๖๙.๓๕ ๑๑.๙๕ ๑๘.๗๑ - - ๕๐.๖๗ 

ม.๒ ๔๙.๐๕ ๑๗.๑๕ ๓๓.๘๒ - - 

ม.๓ ๕๙.๑๖ ๑๘.๓๗ ๒๒.๔๘ - - 

ม.๔ ๔๐.๔๘ ๒๑.๔๓ ๓๘.๑๐ - - 

ม.๕ ๕๒.๖๔ ๑๕.๗๙ ๓๑.๕๘ - - 

ม.๖ ๓๓.๓๔ ๑๐.๐๐ ๕๖.๖๗ - - 

รวม ๓๔.๐๒ ๙๔.๖๗ ๒๐๑.๓๖ - - 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๕๐.๖๗ ๑๕.๗๘ ๓๓.๕๖ - -  

 
 หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
      - รายงานการทดสอบสมรรถภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
      - ข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๕ - 



 

 
ตารางท่ี ๒๓   แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 
ระดับชั้น 

ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง

วัย อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน จ าแนกตามระดับ

คุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เย่ียม 

๕ 

ดีเลิศ 
 

๔ 

ดี 
 

๓ 

ปาน
กลาง 

๒ 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ 

ม.๑  ยอดเยี่ยม ๔๗ ๑๗ ๖ ๕ - ๕๖.๖๑ 

ม.๒ ๓๔ ๒๖ ๓ ๒ - 

ม.๓ ๔๘ ๓๖ ๖ ๑ ๓ 

ม.๔ ๑๘ ๑๖ ๖ ๑ ๑ 

ม.๕ ๑๓ ๕ ๑ - - 

ม.๖ ๒๔ ๖ - - - 

รวม ๑๘๔ ๑๐๖ ๒๒ ๙ ๔ 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๕๖.๖๑ ๓๒.๖๑ ๖.๖๗ ๒.๗๖ ๑.๒๓  

 
หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

- แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียน 

- การสังเกต 

- ๑๑ - 

- ๒๖ - 



 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดพัฒนา 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

- ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจโดยจัดกิจกรรม
หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย    
- โรงเรียนมีความโดดเด่นในเรื่องของกิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง รวมถึง
โครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
วัฒนธรรม และ ความเป็นไทยต่างๆ ซึ่งครูและ
นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
- ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 
ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
- นักเรียนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา 
ระเบียบของสถานศึกษาและสังคม เช่น  
การแต่งกาย การรับผิดชอบต่อหน้าที่ประจ าวัน 
และการมีจิตอาสา 

- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น ปัญหาที่ยัง 
ควรเร่งพัฒนา คือ ปัญหาเรื่องของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องในด้านต่างๆ   และปัญหานักเรียนติดเกม  ซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจในด้านการเรียนลดน้อยลง  
ท าให้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน    
- เรื่องของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
โรงเรียนควรให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ รวมถึงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา 
สังคม และ วัฒนธรรม ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริง และ 
สังคมในอินเตอร์เน็ต ให้มากยิ่งขึ้น 

 

๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- จัดกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีพฤติกรรมที่ดี เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกาของสถานศึกษา และสังคม 
- จัดกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจ               

ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
- จัดกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก

อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 

    ๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน  

กิจกรรมในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 

- ๒๗ - 



 

๒. มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

ตารางท่ี ๒๔   แสดงผลการประเมินจ าแนกตามประเด็นพิจารณา 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
     ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
     ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ 
     จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
     จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 

ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
        ๒.๑  กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ที่ได้ระดับคุณภาพนี้ 

- จัดท าแผนกลยุทธ์ของฝ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
- การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- บุคลากรของฝ่ายงานบุคคลมีศักยภาพ และช านาญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และมีความ

มุ่งม่ันในการเรียนรู้งาน และปรับแนวทางการปฏิบัติงานให้ทันสมัย 
- มีระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลไว้อย่างชัดเจน 
- บุคลากรโดยรวมมีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ที่ดี 

๒.๒  ผลการด าเนินงานที่ไดร้ะดับคุณภาพนี้ 
- ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของฝ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนโดยมีการประชุม 

เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- มีการน าแผนกลยุทธ์ ไปปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียน  

๒.๓ ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่ได้ระดับคุณภาพนี ้
- แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- รายงานการประชุมของโรงเรียน   
- ค าสั่งโรงเรียนธรรมโฆสิต  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

- ๒๘ - 



 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๓.๑  สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. มีแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนชัดเจน   
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารภายในโรงเรียน 
๓. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่นพระราชบัญญัติ    
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงท าให้ต้องทบทวน
การปฏิบัติงาน เป็นผลท าให้การท างานมีข้อผิดพลาด 
๒. ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อให้ตรงกับเป้าหมาย
และทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๓. ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๔. ส่งเสริมบุคลากรให้ใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

 
๓.๒  วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

  ๑) ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาใหม่ 
  ๒) ก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

                  ๓) จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
 ๔) ส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้รักสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 ๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการจัดการความรู้ในองค์กร 
 ๖) น าเรื่องการจัดการความรู้มาปรับปรุงและน ามาทบทวนเพ่ือปรับเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๗) สนับสนุนให้บุคลากรน าบทความหรือสาระน่ารู้  เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลลงในระบบ

สารสนเทศของโรงเรียน 
 ๘) เพ่ิมช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรให้ครบถ้วน  สะดวกต่อการค้นหาและสามารถน า

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมมากข้ึน 
                 ๙) ด าเนินการส่งเสริมบุคลากรให้ใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
            

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง และองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา ก าหนดเวลา
เรียนเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และครูน าไปจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดล าดับเนื้อหาสาระตาม
กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพ้ืนฐานและหรือรายวิชา
เพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีหลักสูตรที่หลากหลายสนองตอบต่อความ
ต้องการ นักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกรายวิชา มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริง 
มีผลงาน/โครงงาน/โครงการที่แสดงให้เห็นการอธิบายวิธีคิดและสรุปความคิดของผู้เรียน และมีการติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 

- ๒๙ - 



 

๔. นวัตกรรม / วิธีปฏิบัติที่ดีด้ำนกระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๓๐ - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒. กระบวนการ/วิธีพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่ได้ระดับคุณภาพนี้ 
   ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนาที่ได้ระดับคุณภาพนี้ 

โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มเวลาและ เต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นให้ครูสอนตรงตาม
วุฒิการศึกษา ความถนัด ความสามารถ มีการจัดอบรมพัฒนาครู ให้เข้าประชุม/สัมมนา/ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทั้งภายในหน่วยงานและร่วมกับองค์กรภายนอกตลอดปีการศึกษา จัดประชุมครูอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอทุก
เดือน โดยมุ่งปลูกฝังให้ครูเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติและยึดมั่นหลักธรรมที่ตนนับถือ ตลอดจนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง ให้มีการประเมิน
ครูผู้สอนเป็นรายบุคคล ใช้แบบประเมินคุณภาพครูตามมาตรฐานการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้รายงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยครูทุกคนได้ศึกษาและมีความรู้ เรื่อง  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเรื่องหลักการ 
เป้าหมาย ทางหลักสูตร สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ ส าคัญและคุณลักษณะ
อันพึง ประสงค์ของนักเรียน มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีและ
สื่อที่เหมาะสม ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการ ส่งเสริมให้ครูมีการวัดและประเมินผล ที่มุ่ งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียน จัดท าการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ โดยครูต้ องประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี รับผิดชอบภาระงานที่รับมอบหมายอย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถสอดคล้องกับพันธกิจ        
ข้อที่ ๔ พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ข้อที่ ๕ จัดท าและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ และข้อ ๖ จัดสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศน่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

๒.๒ ผลการด าเนินงานที่ได้ระดับคุณภาพนี้ 
              จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
เป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน 
มีการใช้สื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความ             
เป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือวัดและประเมิน

- ๓๒ - 



 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน 
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ที่ได้ระดับคุณภาพนี้ 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- การนิเทศภายในของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู้ (๑ คน ๑ อาชีพ) 
- ผลส าเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
- วิจัยในชั้นเรียน 
 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

     ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดย

จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติ

จริง ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา(โครงงานฐานวิจัย) 

และมีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย            

ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด

บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

       ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนา

ศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม

และวิธีการสอนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตร

โดยการเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น 

ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักในท้องถิ่น

สามารถ  น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้

ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จัก

ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 

๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

๑) สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในการผลิตผลงานด้านต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ 

 ๒) สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
(Active Learning) 

 ๓) สนับสนุนการผลิต สื่อนวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
๔) ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning-community) 
๕) ส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge management) 
๖) ส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  

- ๓๓ - 



 

 
 

 

๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

           โรงเรียนมีการจัดท าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้จากการท าโครงงานฐานวิจัย 
จากเรื่องราวใกล้ตัวโดยครูเป็นผู้อ านวยการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือส าคัญ ๓ ประการ คือ การตั้งค าถาม 
กับผู้เรียน (ถามคือสอน) การชวนผู้เรียนสะท้อนความคิด (สะท้อนคิดคือเรียน) และ การให้ผู้เรียนเขียนงาน
วิชาการ และความคิดความรู้สึกขณะท างาน (เขียนคือคิด) โดยผู้เรียนจะท างานกลุ่มตั้งแต่ก าหนดเรื่องราว                 
ที่สนใจ แล้วออกแบบวิธีการหาค าตอบด้วยการท าวิจัย จึงเรียกการเรียนรู้แบบนี้ว่า RBL (Research-Based 
Learning) 
 
ตารางท่ี ๒๕   แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

                 จ าแนกตามประเด็นพิจารณา 

  

 

 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 

สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. ครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

    และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 

    ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 

๔. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 

    น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

๕. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

    การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

- ๓๔ - 



 

ส่วนที่ ๓ 

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์  น าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(๓ ปี)  ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน  

ดังนั้น  จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม

ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้ มาตรฐานที่สูงขึ้น                

และความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 

๑. สรุปผล 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
๒. จุดเด่นและจุดพัฒนา เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๒.๑ จุดเด่นมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
นักเรียนมีทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้ เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน                     
มีความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาชีพสุจริต เสาะหาอาชีพที่ตนเองสนใจ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ท างานอย่างมีความสุข ภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติ  และ
เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้จักป้องกันตนเองจากสารเสพติด หลีกเลี่ยงจากสภาวะเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืน ๆ  จัดขึ้น                   
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และท่ีโรงเรียนก าหนด ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกเวลาให้เป็นนิสัยควรพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการ

น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ให้นักเรียนท าโครงงานคุณธรรมทุกห้องเรียนและมีการ
น าเสนอโครงงานคุณธรรมของตนและเผนแพร่สู่สาธารณชนส่งเสริมการพัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการกล้าแสดงออกพร้อมทั้งความสามารถด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
ตามความถนัด  และความต้องการส่งเสริมให้มีความรักสามัคคีและมีจิตอาสา 

 
 
 
 



 

 
๒.๒ จุดเด่นมาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ 

มีการจัดกิจกรรมที่ ส่ งผลต่อผู้ เรียนบรรลุ  ตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้น                       
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีระบบสารสนเทศของโรงเรียน
เป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน  มีระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด จัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา               
ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนธรรมโฆสิต และ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และจัดส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นมีการนิเทศภายใน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมตอบสนองความต้องการตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
 ครูได้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ ส่งผลให้งานมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง            
และชุมชน ในการจัดการศึกษาส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรให้มีสมรรถนะตามวิชาชีพ น าผลที่ได้จากการรับ
มอบหมาย มาปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจในผล 
การบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านวิชาการ และเอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพ เต็มเวลา 
 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบมีความมั่นคงปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพการณ์ที่ใช้ได้ดีตามสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ จัดโครงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดไว้บริการนักเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับ
นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล มีการสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและบุคลากรตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากร                  
ในโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนให้บริการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
โดยบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย             
ให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจ า เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการใช้และการเลือกใช้สื่อต่าง ๆ              
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

- ๓๖ - 



 

 
จุดควรพัฒนามาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 

จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชน           
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สร้างคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการการศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดท า
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมให้มี               
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ซ่อมแซมบ ารุงอาคารสถานที่ให้สะอาดปลอดภัยมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จัดภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 

 
๒.๓ จุดเด่นมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนธรรมโฆสิต มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและชุมชน                    
มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลายตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการจัดเตรียมการเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการคิดสู่การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง                  
มีการใช้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้จากชุมชน ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง การจัดท าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมจากสถานการณ์จริง น ามาสู่การ
จัดท าโครงงานเพ่ือด าเนินการจัดการความรู้ พร้อมทั้งได้น าเสนอความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติแก่นักเรียนด้วยกัน                 
และเสนอต่อชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ 

จุดควรพัฒนามาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น ให้มีการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนตามความเหมาะสมกับสภาพนักเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอน
ตรงเวลา ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันทุกครั้งที่มีการ
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานหรืองค์กรภายนอก 
ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
- โครงการคณุธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ คุณธรรม 
- โครงการค่ายภาษาฯ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายคอมพิวเตอร์ 
 
 

- ๓๗ - 



 

 
๓.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 

- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- จัดท าวิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษาให้มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
- ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
- จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
- การบริหารแบบ CHAM MODEL 

๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- พัฒนาวิธีการประเมินผู้เรียนอย่างไหลากหลาย 
- การนิเทศภายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- โครงการเปิดโลกด้านวิชาการ  
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- โครงงานฐานวิจัย  

  
ความต้องการช่วยเหลือ 

๑. มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

๒. มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- การจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจาก 
ครูและบุคลากรไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน 
 

๓. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

 

………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ๓๘ - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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