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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

  ด้วยโรงเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่าง
ชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเพ่ือให้
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้              
ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  .ที่สะท้อนคุณภาพผู้ เรียน และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา                        
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพต่อไป  
 

 

 
(นายชัยวัฒน์   ประเสริฐ)  

                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ข 

 

 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  ให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และความโดดเด่นของการจัดการศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่าน
มาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน  และเตรียมพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอกต่อไป  โดยผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะท างาน  การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  การ
เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  และได้น าเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

            ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ต่อไป 

 

                               โรงเรยีนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน                  
                                                                            ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
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   บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๕  ต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน                         
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  มีจ านวนนักเรียน ๘๙๒ คน มีข้าราชการครู 
จ านวน ๔๙. คน  ผู้บริหารจ านวน ๒ คน  ผู้อ านวยการโรงเรียนคือ นายจรัส   ค าอ้าย  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ  ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยมุ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย
การก าหนดองค์ประกอบของระบบที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์(Objectives) ปัจจัยน าเข้า(input)  ก าหนดกิจกรรม(Process) ผลผลิต(Outputs)  
และผลลัพธ์(Outcomes) ก าหนดผลลัพธ์ที่ส่งผลระยะยาว ของผู้ เรียน ของโรงเรียน   นอกจากนั้น
กระบวนการตามองค์ประกอบใช้มุมมองลิขิตสมดุล (balance score card) มาเป็นตัวกรอบ KPI  แบ่งเป็น
มุมมองด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาองค์กร และด้านทรัพยากร ภายใต้วัฒนธรรม
องค์กร TKB Model  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานวงจรคุณภาพ PDRA มีกระบวนการท างานได้แก่ 
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการบริหาร  ซึ่ ง
โรงเรียนได้จัดเป็นระบบดังนี้ ระบบการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบบริหารจัดการระบบ
เรียนรู้  โดยโรงเรียนได้ก าหนดอัตลักษณ์ของหลักสูตร คือ เรียนให้ครบจบระดับชั้นด้วยโครงงาน 
 จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า มาตรฐาน
การศึกษาโดยรวม  อยู่ในระดับ ๔  ดีเลิศ  มีการด าเนินการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานสถานศึกษาที่ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินการในแต่ละมาตรฐาน  และในมาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัด
การศึกษา  อยู่ในระดับ ๕  ยอดเยี่ยม  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีการจัดการคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปที่ก าหนดไว้ ได้
ร้อยละ ๘๒.๒๘ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลคะแนนสูงกว่าระดับชาติ จ านวน ๓ รายวิชา ได้แก่
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ผลคะแนนสูงกว่าระดับชาติ ๑ รายวิชา คือ
วิชาสังคมศึกษา  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ๕  ยอดเยี่ยม สูงกว่า ค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีค่านิยมตามที่สอดคล้องเอกลักษณ์ลักษณ์ของโรงเรียนคือ เด็กดีทูบีนัมเบอร์วัน โดย
ผู้เรียนได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน  จนได้รับรางวัลชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษากลุ่ม
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ ๓ ระดับประเทศ  และได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ  “เยาวชนไทย
ท าดีถวายในหลวง”  และโครงงานดีเด่น ระดับประเทศ  ชื่อโครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้างชีวิต มีคุณค่าลด
ปัญหาการคิดสั้น”  มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ  ๔  ดีเลิศ  
เท่ากับค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด โดยมีบริหารงานเชิงระบบและมีคุณภาพ น ารูปแบบ TKB Model สู่การ
ปฏิบัติโดยให้มีการก ากับติดตาม ตามปฏิทินการท างาน น าวงจร PDRA และการนิเทศภายในเชิงระบบด้วย
เทคนิค  APODAAR  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น IQA  AWARD  ประเภทสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  มีระดับคุณภาพ  ๔  ดีเลิศ  เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด โดยกระบวนการจัด
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การศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพโดยจัดกิจกรรมเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบันได ๕ ขั้น แบบ Active  Learning พัฒนาหลักสูตรโดยใช้วงจรคุณภาพ PDRA  กับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  โดยโรงเรียนได้ก าหนดอัตลักษณ์ของหลักสูตร คือ เรียนให้ครบ  จบระดับชั้นด้วยโครงงาน  โรงเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๕  ระดับชาติ  โครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   และรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” 
ระดับประเทศ  ชื่อโครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้างชีวิต มีคุณค่าลดปัญหาการคิดสั้น” 

จุดเด่นของโรงเรียนด้านการการจัดการศึกษา  ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ                 
ของผู้เรียน  สูงกว่า ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน  
(O-NET) สูงกว่า ระดับชาติ ทุกปีการศึกษา นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  เป็น
ส าคัญมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล  สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน และผลผลิตที่เกิด
จากการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ ด าเนินชีวิตตามแนวทางวิถีพุทธนักเรียนได้รับการส่งเสริม
ความสามารถตามความสนใจ ความถนัด ได้รับรางวัลอย่างหลากหลายทั้งด้านวิชาการ ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณี ด้านดนตรี และด้านกีฬา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ๕ ยอดเยี่ยมโดยมีคุณลักษณะ
และมีค่านิยมสอดคล้องเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ เด็กดีทูบีนัมเบอร์วัน และสอดคล้องกับ อัตลักษณ์โรงเรียน 
“ยิ้มไว้ทักทาย  แต่งกายเรียบร้อย”  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ผู้บริหาร   น าองค์กรอย่างมี
วิสัยทัศน์ บริหารงานเชิงระบบและมีคุณภาพ  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างชัดเจน ใช้การ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA และวัฒนธรรมองค์กร TKB Model  สู่การปฏิบัติโดยให้มีการ
ก ากับติดตามด้วยวงจร PDRA  ใช้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลกร ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าวิจัย
ในชั้นเรียน มีกระบวนการนิเทศเชิงระบบด้วยเทคนิค  APODAAR  จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน มีความปลอดภัย  จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และบริการทางวิชาการ  ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมีค่านิยมของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง “We love We care ดูแล
ลูกของท่าน เหมือนลูกของเรา” กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพโดยจัดกิจกรรมเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได ๕ ขั้นแบบ Active Learning  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย จัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้วงจร PDRA  ครูวิเคราะห์ และน า
หลักสูตรไปใช้จริง ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ มีการบริหารจัดการ   ชั้นเรียน การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูใช้กระบวนการ PLC และการวิจัยในชั้น
เรียนมาพัฒนาและแก้ปัญหาทั้งด้านพฤติกรรมและด้านการเรียนการสอน  

แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงข้ึน  
 โรงเรียนมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น  ตามมาตรฐานการศึกษา              
ของสถานศึกษา ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การผลิตนวัตกรรม 

การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะชีวิต เพ่ือให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการด ารงชีวิตและการ
ท างานในอนาคต  พัฒนาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดและ
น าเสนอผลงานนักเรียนขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ PLC ผลิตนวัตกรรมของโรงเรียนอย่างหลากหลาย  
          ๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมการสอนเสริมตามตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
ต่ า เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ ให้สูงขึ้น  โดยมีเป้าหมายผลสอบ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และมัธยมศึกษาปีที ่๖ มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติการที่ ๑   ชื่อแผนงาน : แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. จัดท า/พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล และง่ายต่อการสืบค้นเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

งานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว มีห้องสาหรับเก็บและแสดงข้อมูลพร้อมทั้งสามารถออนไลน์กับ
เว็บไซต์ต่างๆ  

๒. จัดกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ เพ่ือให้บริการทางวิชาการกับนักเรียนและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาต่อ  

 ๓. จัดกิจกรรม/สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งใน
ด้านบุคลากร ผู้เชียวชาญสาขาวิชาเฉพาะ อุปกรณ์ เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับจังหวัด  

 ๔. จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเข้าสู่ระบบวงจรคุณภาพ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

แผนปฏิบัติการที่ ๒   ชื่อแผนงาน :  แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ   
      ชื่อโครงการ : ระบบบริหารและนวัตกรรมด้านการบริหาร 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. จัดท าโครงการเพ่ือยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า  หรือมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อย  
๒. โครงการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง  เพ่ือน าความรู้ความสามารถมาจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งพัฒนาครูด้านการจัดท าสื่อ และเทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติการที่ ๓    ชื่อแผนงาน : แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

       ชื่อโครงการ : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
       ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร    
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ส่วนที ่ ๑ 
ข้อมูลขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

 ชื่อโรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ที่ตั้ง ๓๓๕  หมู่ ๑ ถนนล าพูน – ลี้ ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง  
จังหวัดล าพูน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  โทร ๐-๕๓๙๘-๐๕๑๐                           
โทรสาร  ๐-๕๓๙๘-๐๕๑๐ e-mail : tkb_acth@hotmail.com website http://www.tkb.ac.th  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีเนื้อที่  ๔๒  ไร่  ๒ งาน ๑๘.๒  ตารางวา 
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปิดแผนการเรียนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและความสนใจประกอบด้วย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แผนการ
เรียนศิลป์ คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ  แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ  
ภาษาจีน  และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป  และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๕) โดยใช้สาระพ้ืนฐาน สาระเพ่ิมเติม
และสาระเพ่ิมเติมความเป็นสากล  (IS๑ IS๒ และ IS๓)  และภาษาที่สองคือ ภาษาจีน การบริการทางการศึกษา
อ่ืน ๆ นอกจากโรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายแล้ว โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โครงการ และเป็นสถานที่บริการ
ทางการศึกษา ได้แก่ ศูนย์ TO BE NUMBER ONE ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  จังหวัดล าพูน   ขนาดของโรงเรียน เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง 
 เขตพ้ืนที่บริการจ าแนกเป็น  ๒  ประเภท 
      ๑. เขตพ้ืนที่บริการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มี ๑ ต าบลคือ ต าบลบ้านโฮ่ง ๑๘ หมู่บ้าน  
ได้แก่ บ้านห้วยกาน บ้านโฮ่ง บ้านป่าป๋วย บ้านยางส้ม บ้านห้วยน้ าดิบ บ้านดอยก้อม บ้านห้วยห้า บ้านดงฤาษี  
บ้านล้อง บ้านน้ าเพอะพะ บ้านสบล้อง บ้านห้วยแพ่ง บ้านป่าด า บ้านดงห้วยเย็น บ้านห้วยแทงใต้                              
บ้านห้วยปางค่า  บ้านสันตับเต่า บ้านกลาง 
                 ๒. เขตพ้ืนที่บริการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ๓ ต าบล คือ  ต าบลบ้านโฮ่ง ๑๘ หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านห้วยกาน บ้านโฮ่ง บ้านป่าป๋วย บ้านยางส้ม บ้านห้วยน้ าดิบ บ้านดอยก้อม บ้านห้วยห้า บ้านดงฤาษี  
บ้านล้อง  บ้านน้ าเพอะพะ บ้านสบล้อง  บ้านห้วยแพ่ง  บ้านป่าด า บ้านดงห้วยเย็น บ้านห้วยแทงใต้ บ้านห้วย
ปางค่า  บ้านสันตับเต่า  บ้านกลาง  ต าบลป่าพลู ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังหลวง บ้านป่าพลู บ้านห้วยหละ 
บ้านสันเจดีย์ บ้านห้วยแทง บ้านแม่หาด บ้านป่าแป๋ บ้านแม่ลอบ  บ้านห้วยกองเลาะ  บ้านดอยโตน  บ้านห้วย
โทก  บ้านเกาะทุ่งม่าน บ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่ศรีบุญเรือง ต าบลเหล่ายาว ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วงโตน 
บ้านทุ่งโป่ง บ้านเหล่ายาวใต้ บ้านดอยแดน บ้านเหล่ามะเหยือง  บ้านดงมะเฟือง บ้านเหล่ายาวเหนือ                
บ้านแพะโป่ง บ้านท้องฝาย บ้านเหล่าหมุ้น บ้านปากทางม่วงโตน บ้านทุ่งปู่แดง  
 
 
 
 
 
 

http://www.tkb.ac.th/


๒ 

 

 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

        ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายจรัส  ค าอ้าย วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์  ๐๘-๒๙๓๑-๒๙๗๔  e-mail : Char.ku
๑๙๙@gmail.com ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี ๗ เดือน 
 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑  คน 
  ๒.๑  ชื่อ-สกุล นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขาการบริหาร
การศึกษา  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   โทรศัพท ์๐๘-๑๘๘๑-๙๖๖๘  e-mail : netta_noi 
@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
    ๓)  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)  

นายถวิล  ชัยยา        วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. (บริหารการศึกษา) 
 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  นายเมธา  ศรีประทีป   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
  นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล   วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. (การประเมินการศึกษา) 
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑.๓  สภาพบริบทของสถานศึกษา 
 สัญลักษณ์   รูปดอกตะแบก  ห้าแฉก  หมายถึง   ค าขวัญของโรงเรียน  ๕  ประการ 
 ค าขวัญของโรงเรียน จริยะดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  เด่นกีฬา  สามัคคี 
 อักษรย่อของโรงเรียน ธ.บ. 
 สีประจ าโรงเรียน  ม่วง-ขาว 
 ปรัชญา            ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
 อัตลักษณ์โรงเรียน  ยิ้มไว้ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย 
 เอกลักษณ์             เด็กดี ทูบีนัมเบอร์วัน 
        วิสัยทัศน์    โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  เป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

                                 ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 พันธกิจ 
๑. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐานสากล และพัฒนาขีด 
    ความสามารถของ ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
๒. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ   
    พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการ 
    เรียนรู ้
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม   
๕. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๖. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่สากล โดยมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี 
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๓ 

 

 

     เป้าประสงค์หลัก 
๑. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นพลโลกที่ดี 
๒. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการ 
    เรียนรู ้
๓. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วมในการจัด 
    การศึกษา 
๔. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี และมีสมรรถนะ 
    ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๕. มีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
                       พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะบน    
                       ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 

                   แข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุน ส่งเสรมิให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
                       และส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัด 
                       กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 กลยุทธ์ที่ ๒  ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม  รวมทั้ง 
                       พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
                       ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและ 
                       เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และ 
                       การบริหาร  
        กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ 
                       อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
         กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                อย่างเป็นระบบ  
กลยุทธ์ที่ ๒  ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา ส าหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น  
                เด็กต่างด้าว และเด็กไทยที่ไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้เพียงพอ และมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ บนฐานปรัชญาของ 



๔ 

 

 

                         เศรษฐกิจพอเพียง 
        กลยุทธ์ที่ ๒  ปฏิรูประบบการนิเทศ ติดตาม การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและ 

                บุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
        กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตาม 
                        แผน  โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
        กลยุทธ์ที่ ๕  บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน 
                        ที่เก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ ๖  เฝ้าระวังและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ 
                        นิยาม ของค าว่า “สถานศึกษาปลอดภัย” 
      ๑.๔   ข้อมูลบุคลากร 

๑) จ านวนบุคลากร  ( ๑๐ มิ.ย. ๖๑ ) 
ตาราง ๑  แสดงจ านวนบุคลกรในสถานศึกษา 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

คร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๔๙ - ๘ ๑๘ ๗๖ 
     

                         ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ตาราง ๒  แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรในสถานศึกษา 

บุคลากร ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - 22 26 1 49 
     

                         ๓)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
            ตาราง ๓  แสดงจ านวนครทูี่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแต่

กลุ่มสาระฯ (ชม./สปัดาห)์ 
บริหารการศึกษา ๒ - 
สนับสนุนการสอน  - 
งานแนะแนว - - 
ภาษาไทย ๔ 18 
วิทยาศาสตร ์ ๑๑ 19 
คณิตศาสตร ์ ๘ 19 
สังคมศึกษาฯ ๖ 20 
ศิลปศึกษา ๒ 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ 18 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘ 18 
ภาษาต่างประเทศ ๖ 20 

รวม ๔๙ ๑๙ 



๕ 

 

 

๑.๕  ข้อมูลนักเรียน 
             ตาราง ๔  แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒ รวม  ๘๙๒ คน  (ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ ) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕ ๙๔ ๘๐ ๑๗๔ ๓๕ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕ ๙๑ ๘๐ ๑๗๑ ๓๔ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕ ๑๑๐ ๘๘ ๑๙๘ ๔๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕ ๓๙ ๖๖ ๑๐๕ ๒๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕ ๕๑ ๗๓ ๑๒๔ ๒๕ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๕ ๔๕ ๗๕ ๑๒๐ ๒๔ 

รวมท้ังหมด ๒๕ ๔๓๐ ๔๖๒ ๘๙๒ ๓๖ 

 
๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ๑.๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
           ตาราง 5  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๖.๓๘ 56.84 55.14 
คณิตศาสตร์ ๒๙.๑๒ 26.98 30.07 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๙ 30.22 33.25 
ภาษาอังกฤษ ๓๒.๘๓ 32.98 26.73 

 

          
 ตาราง 6  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

                      ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๕๗.๙๙ ๕๖.๓๘ -๑.๖๑ 
คณิตศาสตร์ ๓๕.๖๗ ๒๙.๑๒ -๖.๕๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๙๑ ๓๐.๐๙ -๘.๘๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๑๗ ๓๒.๘๓ ๔.๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

    ๑.๖.๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
       ตาราง 7   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๒  
                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๑.๒๗ ๔๓.๐๒ ๔๒.๒๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๕๕ ๒๕.๖๒ ๒๕.๔๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๘๐ ๒๙.๔๐ ๒๙.๒๐ 
สังคมศึกษา ๓๖.๙๓ ๓๖.๖๒ ๓๕.๗๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๙๐ ๒๘.๙๗ ๒๙.๒๐ 

 
        ตาราง 8   แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                      ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๔๔.๕๘ ๔๑.๒๗ -๓.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๗.๔๓ ๒๔.๕๕ -๒.๘๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๘๐ ๒๘.๘๐ -๒.๐๐ 
สังคมศึกษา ๓๔.๖๖ ๓๖.๙๓ ๒.๒๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๙๐ ๒๕.๙๐ -๒.๐๐ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๗ 

 

 

ส่วนที ่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๒.๑  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

        ตาราง 9  แสดงผลการประเมินตนเองของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  ๔  :  ดีเลิศ   
 

๑. กระบวนการด าเนินการ 
    ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
ตามท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน     
     วิธีการด าเนินการ 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร                
การค านวณ และตั้งคาถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อการเรียนรู้
ในห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และการสอบถามจากครูผู้สอน รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีโครงการและกิจกรรม                 
ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีกิจกรรม                 
ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ได้แก่   
   ๑. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ มีกิจกรรมการทดสอบการอ่านออก เขียนได้                    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ตามแบบทดสอบของสพม. ๓๕  ด าเนินการทดสอบนักเรียน                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในภาคเรียนที่ ๑  โครงการพัฒนาทักษะการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  โดยจัด
อบรมพัฒนาอย่างเข้มโดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน  ภาคเรียนละครั้ ง                              
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ในสัปดาห์คณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ ๒  



๘ 

 

 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา   

   ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศภาษาไทย                       
โดยน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  ได้แก่                      
การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย  การแข่งขันเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ
ด้านการเขียน  การแข่งขันทักษะภาษาไทย “คคตกวีรุ่นใหม่สืบสานวรรณศิลป์ไทยคู่แผ่นดิน”การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย “คคตกวีรุ่นใหม่สืบสานวรรณศิลป์ไทยคู่แผ่นดิน”  กิจกรรม English and Healthy Day camp 
โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฟิลิปปินส์ ) และส่งเสริม
สุขภาพทั้งกายและใจ  กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันตรุษจีน  โดยจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
เช่น Crossword, การเล่านิทานภาษาอังกฤษ วาดภาพตามค าบอก  เขียนค าศัพท์จากภาพ ตอบค าถาม
เกี่ยวกับจีน  กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  โดยตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  กิจกรรมพ่ีสอนน้องท่องโลก
ภาษาจีน น านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนภาษาจีนสอนภาษาจีนแก่นักเรียนประถมศึกษา                   
ในอ าเภอบ้านโฮ่ง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ได้แก่ โรงเรียนป่าป๋วย โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา  
โรงเรียนห้วยน้ าดิบ โรงเรียนห้วยห้า โรงเรียนห้วยกาน โรงเรียนบ้านป่าพลู  โรงเรียนบ้านโฮ่งศรีลาภรณ์  
กิจกรรม Math Gifted  โดยน านักเรียนชั้น ม.๔, ม.๕ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  Math Gifted  ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
    ๓. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) นักเรียนร่วมกันศึกษา และหาข้อมูล
เกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองสนใจ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างองค์ความรู้  ฝึกเรียนรู้
และปฏิบัติจนสามารถสร้างเป็นชิ้นงาน ผลงานออกมา ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาน คิดสร้างสรรค์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล และการทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างนวัตกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง จัดกิจกรรมกับการ
น าเสนอโครงงานที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS๑-IS๓) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาต่อยอดเป็นโครงงาน และกิจกรรมโครงงาน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการท างาน 
ส่งเสริมให้นักเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ รู้จักการทางานร่วมกันเป็นหมู่
คณะ รู้จักการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี ทาให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จัก
การแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
   ๔. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะการคิด การสอนแบบ
บันได ๕ ขั้น การสอนแบบ Active  Learning ไปประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีโครงการส่งเสริม
ทักษะการคิดของผู้เรียน เช่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
และโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงานอาชีพ  กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย  กิจกรรม
ประกวดสื่อสร้างสรรค์  จัดการประกวดให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ที่ก าหนด
ขึ้น โดยมีการจัดการแข่งขันในวันวิชาการของโรงเรียนเป็นประจ าทุกปี   
   ๕. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน นักเรียนได้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือนามาใช้ใน
การเรียน การท าโครงงาน เช่น โครงงานอาชีพ   โครงงานคุณธรรม   โครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นต้น 



๙ 

 

 

   ๖. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี จนประสบความส าเร็จ นักเรียนมีทักษะในเชิงบูรณาการด้านความรู้ มีทักษะการคิด มีการ
สืบค้นข้อมูล และใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ สามารถพัฒนาชิ้นงานหรือโครงงานจนได้รับรางวัลทั้งในระดับ
ภาคและระดับชาติ 
   ๗. กิจกรรมค่ายวิชาการ เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม มีทักษะการคิด 
ทักษะชีวิต ความเข้าใจตนเอง พัฒนาตนเอง รับผิดชอบสังคม มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ  เกิดทักษะ
กระบวนการต่อยอดความรู้ ความสามารถบูรณาการกับการปฏิบัติจริง  เช่น  ค่ายคณิตศาสตร์                           
ค่ายภาษาอังกฤษ  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายวิชาการฝีมือสวยด้วยศิลป์สร้างสรรค์  ค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมเลิศล้ า
คุณค่าพัฒนาสู่สังคม  ค่ายพ่ีเพ่ือน้องหนุนฝันสู่วันส าเร็จ 
   ๘. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนน าข้อมูลของนักเรียนมาศึกษา วิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จัดกลุ่มนักเรียนตามระดับผลการเรียน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน ครูออกแบบหน่วยการเรียนให้สอดคล้องกับนักเรียน เช่น กลุ่มเก่ง ครูได้ส่งเสริมให้ท า
แบบฝึกเสริมทักษะ ฝึกท าข้อสอบมาตรฐาน  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ กลุ่มปานกลาง  ทบทวนเนื้อหา
ก่อนการเรียน  จัดสอนเสริม และกลุ่มอ่อนจัดกิจกรรมสอนซ่อม กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิจัยในชั้นเรียน                 
เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน              
ที่หลักสูตรก าหนด และก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน โดยก าหนดเป้าหมายการยกระดับ
คุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้  และกระบวนการแนะแนว     
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความถนัด ความต้องการของนักเรียน แนะแนวการศึกษาและสร้างทางเลือก                
สู่อาชีพ เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมทั้ง                     
การด าเนินชีวิตและสังคม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ด้านการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  ได้พัฒนา
ทักษะการท างานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันส าคัญ การสร้างสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี
และกีฬา  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  เป็นต้น 
   ๙. กิจกรรมการสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ท าให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net สูงขึ้น และแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นกลุ่ม
ตามความสนใจความถนัด เพ่ือติวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตรงตามความถนัดความสนใจ  
 
     ๑.๒  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ท่ีชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม ปรากฏดัง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า  “โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  เป็นองค์กรพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”  และตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า   
“เด็กดีทูบีนัมเบอร์วัน” โครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา คือ 

๑.  กิจกรรมคนดีศรีธีรกานท์  กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ  โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมประกวด 
มารยาทไทย  กิจกรรมของหายได้คืน  กิจกรรมรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์สืบ
สานงานยี่เป็ง   กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมธนาคารขยะ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะและสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา                         
กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมโรงพักจ าลอง   เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและรักความเป็น
ไทย และประสบความส าเร็จด้านการเรียนรู้  



๑๐ 

 

 

๒. กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยด าเนินการบูรณาการในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรก                        
ในกิจวัตรประจ าวัน  โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมศิษย์เก่า 
ชุมชน  ผู้ปกครอง  และครู ที่ส่วนร่วมในการการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิดแก่นักเรียนอย่าง 
ต่อเนื่อง  จนปรากฎเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า  “ยิ้มไหว้ทักทาย  แต่งกายเรียบร้อย” และตาม 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า  “เด็กดี ทูบีนัมเบอร์วัน” 

๓. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายอบรมคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ ถึง ม.๖  กิจกรรมท าบุญ 
ตักบาตรในวันส าคัญ  และกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ เดือนละ ๑ ครั้ ง   กิจกรรมพบพระช าระใจ                           
การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน  การสวดมนต์  นั่งสมาธิ  พระสงฆ์มาเทศน์ในวันส าคัญ  การร่วมงานประเพณี
และวันส าคัญ  โครงงานคุณธรรม  ท าดีถวายในหลวง  ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

๔. กิจกรรมการเสริมสร้างวินัยนักเรียน  โดยบูรณาการ การสร้างวินัย  สร้างความตระหนักด้านการมีวินัย 
ในกิจกรรมต่างๆ  แบบมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ด าเนินการโดยใช้กิจกรรม เช่น  การแต่งกาย   
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน การมาโรงเรียนตรงเวลา  การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  สร้าง                    
ความมีวินัยในการเข้าแถวอย่างมีระเบียบ  การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน  โดยให้ครูผู้สอนได้บูรณาการการสร้าง
ระเบียบ ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  มีการวัดประเมินทั้งด้านการเรียนและ                      
ด้านพฤติกรรม ควบคู่กับการวัดประเมินผล  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้บูรณาการการพัฒนาวินัย                          
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  ตามผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน                       
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   มีวินัย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์           
ของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
     ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

            ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการคิดแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีการสร้าง
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถพิเศษ                         
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียน                      
มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน และผลผลิตที่เกิดจากการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ และเผยแพร่ให้แก่
ผู้สนใจ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และสื่อสารกับผู้อ่ืน รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียนสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ดังปรากฏผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

 
ตาราง ๑๐ แสดงผลมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๓  ดี ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ๓  ดี ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม   สูงกว่า 

    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๙๔.๖๘ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๙๙.๕๒ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า 
 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๙๙.๔๐ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๙๙.๕๒ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๘๒.๒๘ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

สูงกว่า     

   ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๙.๕๒ 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
สูงกว่า     

 
 
      จากผลการด าเนินการด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่ามีข้อมูลหลักฐาน และเอกสาร                                  
เชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้  
๑) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒) แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒  
๓) ผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ในทุกระดับชั้น  
๔) ผลการเรียนรายวิชารายวชิาคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับชั้น  
๕) สรุปโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพนักเรียนสู่สากล  
๖) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
๗) สรุปโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
๘) สรุปโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และโครงการพัฒนาการเรียนรู้ 
    ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๙) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM  
๑๐) สรุปกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน  
๑๑) ผลการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์    
      ค่ายภาษาอังกฤษ   ค่ายภาษาไทย-สังคมศึกษาฯ   ค่ายพ่ีเพ่ือน้องหนุนฝันวันส าเร็จ    
๑๒) สรุปโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
๑๓) สรุปกิจกรรมการสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู้แก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ และ ๖  



๑๒ 

 

 

๑๔) สรุปโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
๑๕) สรุปโครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน  
๑๖) ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  
๑๗) ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและสร้างทางเลือกสู่อาชีพ  
๑๘) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ดังปรากฏ ดังนี้ 
 

ตาราง 1๑ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 56.38 32.83 29.12 30.09 

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 57.04 32.94 27.62 30.60 

คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 56.84 32.98 26.98 30.22 

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 
 

ตารางที่ 1๒ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 41.27 36.93 25.90 24.55 28.80 

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 41.41 36.02 27.66 24.06 29.09 

คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 43.02 36.62 28.97 25.62 29.40 

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 
 
๑๙) รายงานสรุปผลภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
๒๐) ผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  สพม. ๓๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๔๑ 
      รายการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย  
      ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๑๗ รายการ  
๒๑) เกียรติบัตรของนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ  
๒๒) นายนันทพงค์  นิลทิตย์ ได้รับเกียรติบัตร เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการเขียน 
จังหวัดล าพูน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “บันไดกวี”  บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการ
อบรมพัฒนาทักษะการเขียนกวีนิพนธ์และเรียงความ วันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บ้านผู้หว่าน                       
จังหวัดนครปฐม 
๒๓) นางสาวณัฐธิดา แสนเรือน และนายนันทพงค์ นิลทิตย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย “คคตกวีรุ่นใหม่สืบสานวรรณศิลป์ไทยคู่แผ่นดิน” ครั้งที่ ๙ วันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒                    
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

ตาราง ๑๓ แสดงผลมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน บรรลุ

เป้าหมาย 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ๔  ดีเลศิ ระดับ ๕ ยอดเยีย่ม สูงกว่า 

เป้าหมาย 
๑. การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 

ก าหนด 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๓๘ 

ระดับ ๕ ยอดเยีย่ม 
สูงกว่า     

๒.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๘.๕๒ 
ระดับ ๕ ยอดเยีย่ม 

สูงกว่า     

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๘.๑๒ 
ระดับ ๕ ยอดเยีย่ม 

สูงกว่า     

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๒.๕๙ 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 

เท่ากับ 
 

 

     จากผลการด าเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่ามีข้อมูลหลักฐานและเอกสาร 
เชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้  
๑) สรุปกิจกรรมประกวดเดือนดาวหนุ่มสาวทูบีนัมเบอร์วัน  
๒) โครงการโรงเรียนสุจริต  
๓) สรุปกิจกรรมคนดีศรีธีรกานท์ 
๔) สรุปกิจกรรมประกวดมารยาทไทย  
๕) สรุปกิจกรรมของหายได้คืน  
๖) สรุปกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๗) สรุปกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมสาธารณประโยชน์  กิจกรรมธนาคารขยะ  
    กิจกรรมโรงพักจ าลอง  กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน    
๘) สรุปกิจกรรมโครงงานคุณธรรม (คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน) ระดับชั้น ม.๑ ถึง  ม.๖  
๙) นางสาวณัฐธิดา ค าไทย  ได้รับคัดเลือกการแข่งขันกรีฑา วิ่ง ๘๐๐ เมตร และ ๑,๕๐๐  เมตร รุ่น ๑๘ ปี 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค ๕ จังหวัดตาก  เป็นตัวแทนนักกรีฑาภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ระดับประเทศ  
๑๐) เด็กหญิงธนภรณ์  แจ้ใจ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม  ระดับจังหวัดล าพูน และ 
      เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคคณะสงฆ์  
๑๑) นายนันทกร  จิระธรรม  , นางสาวปริศรา  ตาทนได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทย  
      ระดับจังหวัด  ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดล าพูน 
๑๒) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ ๑  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง 
       สรภัญญะ  ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดล าพูน 
๑๓) เด็กหญิงญาดา ซุยหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพในงานต่อต้านยาเสพติดโลก 
       จังหวัดล าพูน 
๑๔) นางสาวผกากรอง  วงค์จันทร์ติ๊บ  นักเรียนแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE  ได้รับรางวัล  
      รองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDAL  
      และได้เข้ารอบประกวดในระดับภาค 



๑๔ 

 

 

๓. จุดเด่น   
๑. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้เน้นกระบวนการเรียนรู้จัดกิจกรรมการ               

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่าน ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  มีกิจกรรมซ่อมเสริมพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ เป็น 
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๑๗ 
รายการ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจ                  
ในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจ านวนมาก             

๒. นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย และเรียนรู้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เน้นความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน และ                   
มีความเป็นประชาธิปไตยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากวิทยากรท้องถิ่น วิทยากรภายนอก สามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติได้ มีความกล้า
แสดงออกมากขึ้น ในทางดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา จนสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนน าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง 
โรงเรียน และชุมชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสุขภาพจิตที่ดี และ                        
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน  

๓. นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากกระบวนการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการคัดเลือกประธาน
นักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนเข้ามาด าเนินงานกิจกรรมนักเรียนร่วมกับครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง                        
ท าให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมภายในโรงเรียนทุกประเภทประสบผลส า เร็จ จนท าให้เกิดความผูกพันและ
ความภูมิใจในสถาบันส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  สภานักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ                       
ครั้งที ่๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย  
          ๔. นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน ที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนตามความถนัด  ความสามารถ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรม  
มีเครือข่าย ประสานสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียน                      
ได้รับเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ                        
ระดับยอดเพชร ปีที่ ๓ ระดับประเทศ 

      ๕. นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากกระบวนการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน  จากการ 
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  และการจัดท าโครงงานเฉลิมพระเกียรติท าดีถวายในหลวง อย่างต่อเนื่อง  
และในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง”     
ระดับประเทศ  ชื่อโครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้างชีวิต มีคุณค่าลดปัญหาการคิดสั้น” 

๖. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET   สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ  จ านวน ๓ รายวิชา                      
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ได้แก่รายวิชาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และวิชาคณิตศาสตร์   ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่๖  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  จ านวน  ๑ รายวิชา  ได้แก่ รายวิชาสังคมศึกษา  

๗. ผู้เรียนมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาในกลุ่มสูงขึ้นไป      
คิดเป็นร้อยละ  75.34   

 
 
 
 



๑๕ 

 

 

๔. จุดควรพัฒนา 

๑. นักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นทักษะการ
ค้นคว้าหาความรู้ ทักษะการน าเสนอ ทักษะการท างานกลุ่มให้มากขึ้น  

๒. จากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา                
ปีที ่๓ มีรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยลดลง จ านวน  ๓ รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี ๔ รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยลดลง ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนตามตัวชี้วัดที่มีผล                     
การประเมินต่ า เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาเหล่านี้  โดยมีเป้าหมายผลสอบ O–NET                                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

 

๕. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 

ทางโรงเรียนได้วางแผนการพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ                 
ที่ ๒๑ ที่เน้นทักษะการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะการน าเสนอ ทักษะการท างานกลุ่มให้มากขึ้นและวางแผน                  
การจัดการสอนซ่อมเสริมตามตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ าในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในรูปของโครงการหรือ
กิจกรรม และบรรจุในแผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และลงสู่การปฏิบัติต่อไป ดังนี้  

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การผลิตนวัตกรรม 
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะชีวิต เพ่ือให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการด ารงชีวิตและการ
ท างานในอนาคต  พัฒนาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดและ
น าเสนอผลงานนักเรียนขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ PLC ผลิตนวัตกรรมของโรงเรียนอย่างหลากหลาย  
          ๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมการสอนเสริมตามตัวชี้วัดที่มีผล การประเมิน
ต่ า เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ ให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายผลสอบ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และมัธยมศึกษาปีที ่๖ มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น 
 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  
                  ระดับคุณภาพ ๔  : ดีเลิศ 
 
๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย                         
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดท าโครงการที่หลากหลาย เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้  



๑๖ 

 

 

๑. วิธีการด าเนินงาน   การปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม สถานศึกษา 
ผู้บริหารได้แก่คณะกรรมการกลุ่มอ านวยการ ร่วมกับคณะกรรมการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และค่านิยม ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ Consensus   
ดังภาพที่ ๑ 

 

 

                  

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการ Consensus 

๒. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงระบบที่ประยุกต์มาจากวงจรคุณภาพ PDCA  มาเป็นPDRA 

                               
 
 

ปรึกษา 

จัดท าข้อเสนอ 

ปรับเปลี่ยนข้อเสนอ 

ไม่ร่วมฉันทามต ิ ได้รับฉันทามต ิยกประเด็นปัญหา 
มาพิจารณา 

ยกเลิก ด าเนินงาน 

N
o 

Y
e

ก าหนดแนวทางปรับปรุง 

ลงมือปฏิบัติ (D) 

การป้อนกลับ  การปรับปรุง 

โดยดจูากผลที่ไดร้ับ (A) 

เลือกประเด็น เก็บ วิเคราะห ์

ระบุสาเหตุปญัหา (P) 

เก็บข้อมูล เปรียบเทียบข้อมลู  เลอืกใช้ข้อมูล 
วิเคราะหผ์ลและประเมินข้อมลู  

โดยใช้ระบบการวิจัย (R) 



๑๗ 

 

 

 

                     กระบวนการท างานที่ส าคัญของโรงเรียน ได้แก่ กระบวนการการจัดการเรียนรู้  
กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการบริหาร  ซึ่งโรงเรียนได้จัดเป็นระบบดังนี้         
ระบบการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบบริหารจัดการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

                                               
 

ภาพที่ 3 วงจรการพัฒนาระบบเรียนรู้ 
                

                     ระบบเรียนรู้ มีข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ การน าหลักสูตรของโรงเรียนมาจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้  
พร้อมกับตัวชี้วัด หรือ ผลการเรียนรู้ มีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ของนักเรียน น า
วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลงในแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงก าหนดวิธีการวัด 
ประเมินผล และการจัดท าเครื่องมือ  แผนการจัดการเรียนรู้ควรได้รับการตรวจทาน นิเทศจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
แล้วถึงน าไปจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้มีการประเมินผล เพื่อประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ และประเมินผล
ระหว่างเรียนของนักเรียน ถ้าไม่ผ่านท าการซ่อมเสริมให้นักเรียน และวิจัยชั้นเรียนโดยการน ามาข้อบกพร่องของ
แผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงใช้ปีต่อไป กรณีที่ผ่านประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน และสรุปรายงานต่อไป โดย
โรงเรียนได้ก าหนดอัตลักษณ์ของหลักสูตร คือ เรียนให้ครบจบระดับชั้นด้วยโครงงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 

ภาพที่ 4 วงจรการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 จัดท าแผนร่วมกัน ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน 
 จัดกลุม่นกัเรียนกับครทูี่ปรกึษา 
 จัดท าแบบสอบถามข้อมูลนกัเรียน (ระบบดแูล ๑-๒) 
 จัดท าบันทกึเย่ียมบ้าน (ระบบดแูล ๓-๔) 
 จัดท าแบบคัดกรองนกัเรียน (ระบบดูแล ๕-๗,๙) 

 รู้จักนกัเรียนรายบุคคล 
 ด าเนนิการคัดกรองข้อมูล 
 จัดท าขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิต ิ
 ประเมนิผล 

 วิเคราะห์วิธีการด าเนนิการ(วิจัย)องค์ความรู้ 
KM 

 ด าเนนิการแก้ไข/พัฒนาปรับปรุงระบบ 
 การหาขอ้มูล 
 การจดั 
 เก็บขอ้มูล 
 การใช้ขอ้มูล 
  

Student Care 

System (SCS) 

 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้
 จัดท าสือ่ 
 จัดท าเครื่องมือ วัดผล ประเมินผล 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้สื่อ 
 วดัและประเมินผล 

 บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

 วิจัยในชั้นเรียน 
 องค์ความรู้ KM 

 ด าเนนิการปรับปรุง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ 
 กิจกรรมการเรียนรู ้
 สื่อ 

Active Learning 



๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                        

 

 

 

ภาพที่ 5 วงจรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 
 

แผนภาพ ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงระบบงานโดยใช้ Balance Score (BSC) 
 

 

 

 

 วิเคราะห์สภาพปัญหา 
 แผนพัฒนามาตรการ 
 แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

 ด าเนินการตามแผน 
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๑๙ 

 

 

การนิเทศภายในเชิงระบบด้วยเทคนิค  APODAAR     
วิธีด าเนินการ  การนิเทศภายในเชิงระบบด้วยเทคนิค  APODAAR  เป็นระบบการนิเทศภายในที่

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ก าหนดขึ้นจากการศึกษาเอกสารทฤษฎีทางการบริหาร  และงานวิจัยการบริหาร
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ และบริบทของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง และ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

A     : Awareness         การสร้างความตระหนัก  
P     : Plan      การวางแผนการนิเทศภายใน  
O     : Organizing      การจัดองค์การส าหรับการนิเทศภายใน  
D     : Doing     การด าเนินการนิเทศภายใน  

AAR : After Action Review    การตรวจสอบทบทวนผลการนิเทศภายใน 
การนิเทศภายในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ด้วยเทคนิค APODAAR   

(Internal Supervisory Process via  APODAAR Technique in  Namdibwittayakom School) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  แผนภูมิการนิเทศภายในเชิงระบบ  ด้วยเทคนิค APODAAR 



๒๐ 

 

 

โรงเรียนด าเนินการจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ
ของโรงเรียน  ใช้การบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยระบบหลัก ได้แก่  ระบบการเรียนรู้ 
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบสนับสนุน ได้แก่ ระบบพัฒนาบุคลากร  ระบบบริหารจัดการ และ
ระบบสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคม
ผู้ปกครองและครู   ด้านการบริหารงานภายในโรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน 
คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนับสนุนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยใช้ความส าคัญตามมุมมอง Balanced Score Card (BSC) การท างานใน
รูปแบบ TKB Model ใช้วงจร PDRA เป็นเครื่องมือในการพัฒนามีกระบวนการท างาน Work Process ตาม
รูปแบบ TKB Model โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านกระบวนการจัดการศึกษา ด้าน
การการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร และด้านงบประมาณโดยใช้วงจร PDRA เป็นตัวควบคุมคุณภาพและพัฒนา
งาน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญแนวทางในเชิงระบบและการใช้ TKB Model โดยการสร้างความสามัคคีและใช้
ภาวะผู้น าเพ่ือให้ระบบมีความสัมพันธ์และสอดรับกับกระบวนการท างานรวมถึงพัฒนาระบบสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้
ในการพัฒนางาน  การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีการประชุมทบทวนเพ่ือประเมินผลที่เกิดขึ้น 
โดยให้บุคลากรของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและทบทวนผลการด าเนินการโดยรวมของโรงเรียน
ทุกสิ้นปีการศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาระบบของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับนโยบายของ       ต้นสังกัด  และใช้ผลการประเมินมาก าหนดเป็นมาตรการ ในการด าเนินการ
ต่อไป มีการประกาศใช้มาตรการให้รับรู้และร่วมกันปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ท าให้เกิดความคล่องตัวใน
ระบบงานและการบริหาร 

 
 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างชัดเจน ใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 

ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการเชิงระบบ ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรกับTKB Model  โดยใช้วงจร 
PDRA  สู่กระบวนการท างาน Work Process โดยใช้วงจร PDRA  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา                   
ความต้องการของชุมชนที่ต้องการพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม  มีทักษะ  สามารถด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                  
ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลกรให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพและครูสามารถ
พัฒนาตนเองตามความถนัดและต้องการของตนเองและสถานศึกษา นากระบวนการ PLC มาพัฒนาการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้ครูทุกคนทาวิจัยในชั้นเรียน                 
มีกระบวนการนิเทศภายในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับสายชั้น จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียน
การสอน มีความปลอดภัย จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และบริการทางวิชาการ และมีการจัดกิจกรรม
การทบทวนคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าในทุกปี ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาและรับรางวัลคุณภาพต่างๆ 
ดังนี้ 

๑. กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยใช้วงจร PDRA  ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรกับTKB 
Model  โดยได้ส่งเสริมให้องค์กรนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนเครือข่ายร่วมพัฒนาให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสู่สากลต่อสังคมส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งคุณภาพสานักงานคณะกรรมการการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ในปี ๒๕๖๐  

 



๒๑ 

 

 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมประเมินวิทยฐานะและสวัสดิการอย่างทั่วถึง  
ครูได้รับการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะอย่างทั่วถึงปัจจุบันมีครูและผู้บริหารที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
(คศ.๓) จ านวน  ๒๓ คน วิทยฐานะช านาญการ(คศ.๒) จ านวน ๒๑  คน และ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองเข้ารับการอบรมและยกระดับวิทยฐานะของตนเองทุกระดับ  

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ส่งผลให้ได้ครูผู้สอน
ได้รับรางวัลในระดับภาคและจังหวัด จ านวน  ๑๕  คน 

๔. ครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี  ในฐานเป็นผู้ปฎิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  เป็นที่
ประจักษ์ชัด  จากคุรุสภา  จ านวน ๑ ราย 
 ๕. ด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอ                 
กับการใช้งาน โดยผลที่เกิดจากการรณรงค์การประหยัดพลังงาน และความพอเพียง  ท าให้บุคลกร ครู                 
และนักเรียนเกิดความตระหนักในความส าคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัดและปฏิบัติตามข้อก าหนด  

๖. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เช่น ระบบ E-Mail E-Office ระบบฐานข้อมูลนักเรียน                  
อีกทั้งยังมีเวปไซต์ของโรงเรียนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  แนะนาประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทาให้บุคลากรของสถาบันต่าง ๆ หรือผู้มาขอรับบริการทุกประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว เช่น การใช้ E-Office แจ้งข้อมูลเพื่อให้สามารถแจ้งข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง  
การแจ้งข้อมูลผ่านจดหมายเวียนหรือทางโทรศัพท์เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ด้านการสื่อสาร การแจ้งข่าวผ่านทาง
เวปไซต์เพ่ือติดตามผลข้อมูลต่างๆ เป็นต้น  

๗. โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาโรงเรียนนาผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจัดท า
รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายใน                    
และคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่าย       
ที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการด า เนินงานประกันคุณภาพภายใน                      
ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมดาเนินการในรูปของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ส่งผลให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔  และได้รับรางวัลดีเด่น  IQA AWARD ประจ าปี ๒๕๖๒   
ประเภทสถานศึกษา  มัธยมศึกษาขนาดกลาง  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นอกจากนี้ในด้านการบริหารและการจัดการยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ดังนี้  
๑) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒) แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒  
๓) สรุปโครงการแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ 
๔) แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๕) แผนการจัดการอัตราก าลัง  
๖) หลักสูตรสถานศึกษา  
๗) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
๘) รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน  
๙) เอกสารการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  



๒๒ 

 

 

๑๐) รายงานการอบรมและสัมมนาของคณะครู ดังนี้ 
ตาราง 14   แสดงค่าเฉลีย่จ านวนช่ัวโมงในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนาของข้าราชการครูและพนกังาน              
                  ราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖2  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 

จ านวนชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 323 ๘๐.๗๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 226 ๒๘.๒๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 377 ๓๔.๒๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 683 ๑๑๓.๒๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๒41 ๑๒๐.๕๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 171 ๘๕.๕๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 302 ๓๗.๗๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 442 ๗๓.๖๗ 

รวม ๒,765 ๗๑.๘๑ 
 

 

ภาพที่ 8  แผนภมูิแสดงค่าเฉลีย่จ านวนช่ัวโมงในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนาของข้าราชการครูและพนักงาน              
            ราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖2  

 

จากแผนภูมิ พบว่า มีข้าราชการครูและพนักงานราชการส่วนใหญ่ เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา                        
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ  รวมเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงร้อยละ  ๗๑.๘๑ 
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๒๓ 

 

 

๒. ผลการด าเนินงาน   
 

โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม                  
ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ประยุกต์ใช้กับTKB Model โดยใช้วงจร PDRA เป็นตัวควบคุมคุณภาพ                  
และพัฒนางานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษา ส่งผลให้มีการผลงาน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

      ผลด้านผู้เรียน 
๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส       

ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์ 
มุ่งเน้นความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความปรองดองสมานฉันท์  
           ๒. ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 โดยน ามาตรฐาน CEFR  
(Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป มาเป็นมาตรฐานให้นักเรียน 
ครูและบุคลากรของโรงเรียนใช้เทียบเคียงความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  โดยด าเนินการจัด
กิจกรรมค่ายภาษา จัดสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ พัฒนาครู ด้วยส่งเข้าร่วมการอบรม  

 ๓. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา รวมทั้งจัดค่ายพัฒนานักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนสามารถน าแนวทางการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ และทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 

 ๔. ด้านโรงเรียนคุณธรรม ได้ด าเนินการด้านการจัดท ากิจกรรมโครงงานคุณธรรมส าหรับนักเรียน                 
ในทุกห้องเรียน ในรูปแบบ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดค่ายคุณธรรม
ส าหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น เป็นประจ าทุกปี ได้ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีการจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โดยมีการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

 ๕. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้ด าเนินการตามแนวนโยบาย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
เวลาเรียนรู้นอกห้องเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกปฏิบัติ และพัฒนาตนเอง จนเกิดเป็น
ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ 

 ๖. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net และการอ่านออกเขียนได้  ได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม               
การจัดการรู้ด้วยเทคนิค APODAAR  คือ สร้างความตระหนัก วางแผน จัดองค์กร ลงมือปฏิบัติ และ                        
การประเมินผล จนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม. ๓ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ ถึง ๓ รายวิชา  ในระดับชั้นม. ๖ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ๑ รายวิชา 

      ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
             ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ (TEPE Online) จัดกิจกรรมชุมชนแห่ง                    
การเรียนรู้ (PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เป็นต้น 
             ๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป                              
มาใช้ในสถานศึกษา 



๒๔ 

 

 

       ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
            ๑. สร้างความเข็มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการให้ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน
และกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนอย่างแท้จริง 
            ๒. จัดหาทุน เพ่ือช่วยเหลือ และส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มี 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และครอบครัว เช่น มีภาระพ่ึงพิงสูง ยากจน บิดามารดาหย่าร้าง ไร้สัญชาติ  เป็นต้น 
   ๓. ใช้ระบบเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เช่น ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 
         ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
              ๑.  พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
               ๒. โรงเรียนด าเนนิการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  ได้รับความร่วมมือของ 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง โดยมีการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาที่มีความ
ชัดเจน 
 
  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

     ๑. ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ สะอาดทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน และจัดสภาพแวดล้อม
โรงเรียนร่มรื่น  โดยครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วม  จัดตั้งคณะท างานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษา ใช้แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  
               ๒. มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านงานสอน  งานอาคาร 
สถานที่  มีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นจุดเด่นของโรงเรียน คือบรรยากาศร่มรื่น                        
มีอาคาร สถานที่ และภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ 

     ๓. มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการ 
จัดท าปุ๋ยใบไม้ ธนาคารขยะ โรงเรียนธนาคาร   
      ๔. มีการจัดระบบความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ได้แก่ อาคารเรียน                       
มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกอาคาร พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
มีนักการภารโรง คนสวนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการท าความสะอาดอาคารเรียน บริเวณ                        
สนามหญ้า สวนหย่อม และบริเวณโรงเรียน โดยมีผู้รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบ และบันทึกการปฏิบัติงาน 
รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ในส านักงาน ในห้องเรียนมีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย                   
พร้อมใช้งาน มียามรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
       
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 

 
 

       ด้านงบประมาณและทรัพยากร   
 

 ๑. งบประมาณที่น ามาจัดสรรมาจากเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน มีการก าหนดสัดส่วน
งบประมาณตามกลุ่มบริหารงาน ดังนี้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร้อยละ ๖๐ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ,                    
กลุ่มบริหารงานทั่วไป, กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ร้อยละ ๓๐ และงบส ารอง ร้อยละ ๑๐  
               ๒. แต่ละกลุ่มงานจะต้องจัดท าโครงการตามงบประมาณที่ได้จัดสรร ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษหรือ
งานอ่ืน นอกเหนือจากโครงการตามแผนปฏิบัติการ สามารถน างบส ารองที่ตั้งไว้มาใช้ได้ ด าเนินการโดยหัวหน้า
กลุ่มงาน หรือผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการด าเนินการผ่านแผน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่แผนงานตรวจสอบและเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติกลุ่มงานที่ได้รับการอนุมัติตามโครงการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทีต่ั้งไว้ 
 ๓. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมี
การก ากับติดตาม  การด าเนินงานของแผนงานของแต่ละส่วนงาน และมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ผลลัพธ์ที่ ได้คือ  การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานของโครงการตามแผนงานปฏิบัติการ                       
ร้อยละ ๑๐๐ และผลลัพธ์การจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 ๔. ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนของตนเองให้สามารถช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนได้   
 ๕. มีการปรับปรุงการจัดการด้านการบริการให้ดีขึ้นของโรงเรียนและคอยดูแลระบบการเงินให้
เข้มแข็งให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ  ถือเน้นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับการพัฒนา จะพิจารณาตามแนวทางการ
พัฒนาและจุดเน้นการพัฒนา  ส่งเสริมในแต่ละปีการศึกษา มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ  
เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
  
             การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โรงเรียนได้ด าเนินการ  เกี่ยวกับคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ของโรงเรียน 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัยและง่ายต่อการ ใช้งานและมีวิธีการท าให้
อุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์)   ที่ใช้ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยและใช้งานสะดวก
รวดเร็วดังนี้ 

๑. เชื่อถือได้ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบอยู่เสมอ และเชื่อมโยง อ้างอิงข้อมูล  
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีมีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ 

๒. ปลอดภัย โดยมีการเก็บส ารองข้อมูลในการดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  
รวมทั้งมีการส ารองข้อมูลและใช้ภายในโรงเรียน รักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้บุกรุกภายในและ
ภายนอกโรงเรียน   

๓. ใช้งานง่ายโดยออกแบบส่วนการใช้งานให้สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อผู้ใช้  โดยเทคโนโลยี 
ที่น ามาบริหารจัดการสารสนเทศในโรงเรียน  มีการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งาน และ
เหมาะสมกับงาน ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
           ๔.  มีความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน โรงเรียนมีวิธีการในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล
และสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง  โดยในกรณีฉุกเฉิน 
โรงเรียนมีการวางแผนจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ส ารองส าหรับการใช้งานแบบวิกฤต  เพ่ือลดความเสี่ยงจากการหยุด
บริการ  ในระบบการท างานของ Server  



๒๖ 

 

 

  ๕.  มีวิธีการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลบน Server  รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ทันกับความต้องการ และทิศทางของบริการทางการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
๓. จุดเด่น   

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์                 
พันธกิจ  เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี                
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถ                        
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา ได้แก่  

๑. ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานและคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท  

๒. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA ก าหนดรูปแบบ การ
บริหารโรงเรียน  เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยใช้วงจร PDRA   ประกอบ
วัฒนธรรมองค์กร TKB Model ส่งผลให้บุคลากรมีการท างานที่มุ่งเน้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร อย่างเป็นระบบ หลักสูตรของโรงเรียนมีความ
ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อเป้าหมายของการจัดการศึกษาส่งผลให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด  ตามความ
ต้องการและความสามารถของตนเอง จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตร มีความพึงพอใจต่อผลการใช้หลักสูตรทุกปี  

๔. โรงเรียนจัดหลักสูตรเพ่ิมเติมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนวิชาเพ่ิมเติม
ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) 
เพ่ิมรายวิชาภาษาที่ ๒ คือ ภาษาจีน  ในห้องเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ในทุกห้องเรียนทั้ง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เปิดหลักสูตรห้องเรียนทั่วไปเน้นภาษาจีน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

๕. โรงเรียนมีด าเนินการจัดการประชุม สัมมนา ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา ร่วมกันระหว่าง
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นประจ าทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดควรพัฒนา                    
และแนวทางการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการจัดการบริหารในปีการศึกษาต่อไป  อย่างต่อเนื่อง                     
และยั่งยืน  

๗. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่  ศูนย์ภาษาไทย  ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และมีความพร้อมให้บริการต่อผู้สนใจได้ 

๘. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร อย่างเป็นระบบ โดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้ ๑) ครูทุกคนมีวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ๒) ศึกษา
นักเรียนเป็นรายบุคคล ๓) วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพกลุ่มเก่ง ปานกลางและ               
ลดกลุ่มอ่อน ๕) ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา ๖) จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบ ๗) บูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอ่ืนๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๘) มีการจัดการเรียน
การสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่



๒๗ 

 

 

หลากหลาย ๙) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดข้ันสูง ๑๐) มีการจัดการ
ประเมินผลตามสภาพจริง พร้อมทั้งบันทึกหลังการสอนอย่างเป็นระบบ ๑๑) การสอนเสริมและกิจกรรมพิเศษ 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ๑๒) การจัดการซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนและเพ่ิมพูนศักยภาพ
นักเรียนที่เรียนปานกลางและเก่ง ๑๓) ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดและ ๑๔) คัดเลือกนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)   เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียน ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือน าผลการจัดกระบวนการเรียนรู้   มา
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ควรมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโดยการสร้างความ
ตระหนักให้กับคณะครูและบุคลากรในถานศึกษาถึงความจาเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งงานข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว มีห้องสาหรับเก็บและแสดงข้อมูลพร้อมทั้งสามารถออนไลน์ กับเว็บไซต์  
ต่าง ๆ  

๒. บุคลากรด้านงานแนะแนวไม่เพียงพอเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับสมัครนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแนวใหม่ และการให้บริการทางวิชาการกับนักเรียนและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเพ่ิมขึ้น อีกทั้งมี
ความต้องการเรื่องการแนะแนวที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือพัฒนาระบบงานแนะแนวให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ                        
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

๓. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๔.  การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วม 
          ๕.  การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลสรุปวิเคราะห์ของการปฏิบัติงานประจ าปี   

 
๕. แผนงาน / แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑. จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล และง่ายต่อการสืบค้นเพ่ือให้
ได้มาซึ่งงานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว มีห้องสาหรับเก็บและแสดงข้อมูลพร้อมทั้งสามารถ
ออนไลน์กับเว็บไซต์ต่างๆ  

๒. จัดกิจกรรม/โครงการแนะแนวออนไลน์ เพ่ือให้บริการทางวิชาการกับนักเรียนและโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการศึกษาต่อ  

  ๓. จัดกิจกรรม/โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ทั้งในด้านบุคลากร ผู้เชียวชาญสาขาวิชาเฉพาะ อุปกรณ ์เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับจังหวัด  

  ๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเข้าสู่ระบบวงจรคุณภาพ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                     
 ระดับคุณภาพ  ๔   :  ดีเลิศ 
 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา    

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่
ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

๑. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต   ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน  เน้นทักษะการคิดระดับสูง ด้านกระบวนการ
แก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์  โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในทุกระดับชั้น เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ผ่านประสบการณ์ตรงเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น  การจัดค่ายวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
การท างานเป็นทีม ทักษะการคิด ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  ค่ายพ่ีเพ่ือน้องหนุนฝันวันส าเร็จ  
ท าให้ได้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างาน การวางแผนการท างาน ทาให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จัก   
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ท าให้รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานและเผยแพร่สู่
สาธารณชนและชุมชนวิชาการภายในโรงเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน  จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในการสื่อสาร  การศึกษาต่อ   โครงงานอาชีพ  การสร้างเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะทาร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์  นักเรียน
ได้รับการฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ร่วมมือจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นต้น
อีกท้ังยังสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายในท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านได้ 

๒. การจัดกระบวนการเรียนรู้   โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร โดยพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการพัฒนาหลักสูตร และการน า
หลักสูตรไปใช้ จนครูมีความรู้ และทักษะ สามารถนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดย
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน และนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ โดยส่งเสริมให้ครู
มีการด าเนินการ ดังนี้  
      ๒.๑ ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร  
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

    ๒.๒ ส่งเสริมให้ครูศึกษาและวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและน าผลการศึกษามาวางแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยครูประจาวิชาได้คัดกรองนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนหรือผลการเรียน สามารถแบ่ง
นักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่มได้แก่ เก่ง ปานกลาง อ่อน  

    ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูพัฒนายกระดับคุณภาพนักเรียนกับโรงเรียนโดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน และน าไปวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพต่อไป  



๒๙ 

 

 

    ๒.๔ ส่งเสริมครูออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียน  ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  

    ๒.๕ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

    ๒.๖ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วางแผนการจัดทาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  และจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่วางไว้ 
ประกอบด้วย ๓ ลักษณะ ได้แก่ การบูรณาการ เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยใช้ผู้สอนคนเดียว โดยครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาของตน บูรณาการแบบคู่ขนาน โดยใช้ตั้งแต่ครู ๒ คนขึ้นไป เช่น                              
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การสอนวิชา IS การให้นักเรียนท าโครงงาน  เป็นต้น 
และการบูรณาการ แบบสอนเป็นทีม เช่น กลุ่มครูที่สอนในลักษณะ STEM การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                         
แบบค่ายวิชาการต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น  

    ๒.๗ ส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูจัด าาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่ม ลงมือปฏิบัติ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และคิดขั้นสูง เช่น การสอนแบบแก้ปัญหา การสอนแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM 
การสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการท าแผนผังความคิดในรายวิชาต่างๆ การอภิปราย การใช้ค าถาม               
ที่กระตุ้นการคิด เป็นต้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนโดยบูรณาการการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ
จริง ใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม ครูจัดการประเมินผลตามสภาพจริง 
พร้อมทั้งบันทึกหลังการสอนอย่างเป็นระบบ  เป็นข้อมูลในการพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป                            
อย่างเป็นระบบ  

    ๒.๘ ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ที่หลักสูตรก าหนด 

    ๒.๙ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๒ คือ ภาษาจีน โดยจ้างครูเจ้าของภาษา
มาร่วมสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสากลให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล รวมทั้งจัดทาสื่อการเรียนการสอน online ที่เกี่ยวกับบทเรียนที่น่าสนใจให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม  

    ๒.๑๐ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการ
น าเสนอ    น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp, English 
Integrated Camp ) จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์การศึกษาและอาชีพโดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตและการปรับตัว   น านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ได้แก่มหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาต่างๆเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นแนวทางการในการเลือกศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพในอนาคต  

๓. กิจกรรมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครู
ด าเนินการน าผลการประเมินนักเรียนไปพัฒนานักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้  

    ๓.๑ ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้ การคิดวิเคราะห์ ด้านกระบวนการ 
โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย พร้อมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี เช่น การใช้ Google 



๓๐ 

 

 

Application for Education การใช้สื่อในWebsite ต่างๆ โดยเลือกให้สอดคล้องกับนักเรียนและวิชาของตน 
และพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

    ๓.๒ ครูจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกผลสัมฤทธิ์ O–NET โดยวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ในสาระที่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นที่ครูสอน ส่งผลให้ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งระดับ ม.๓ และ ม.๖ สูงกว่าระดับชาติ ๔  รายวิชา ทุกปีการศึกษา  

    ๓.๓ ส่งเสริมครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ วิทยากร และภูมิปัญญาทั้งในโรงเรียน
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาไปจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
เหมาะสม เช่น การสอนแบบโครงงานฐานวิจัย การสอนรูปแบบ STEMการใช้ Google Apps for Education 
(Google Doc, Google Slide, Google Form, Google Site, Google Sheet ) เป็นต้น  

    ๓.๔ ครูใช้สารสนเทศของผลการเรียนน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักเรียน โดยจัดท าพันธะ
สัญญาการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และเขียนรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง (SAR)  

๔. กิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผล
มาพัฒนาผู้เรียนโดยได้พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จนครูมีความรู้ 
ทักษะ และสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยศึกษาเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และร่วมกันก าหนดระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยการวัดและประเมินผล     
การเรียน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์การวัดและประเมินผล และสรุปเกณฑ์การตัดสิน การอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่
กับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง น าข้อมูลสารสนเทศจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาพัฒนากิจกรรมให้มี
คุณภาพ และน าผลการวัดและประเมินของนักเรียนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น  ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน และนิเทศ ติดตาม       
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการนิเทศ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ ดังนี้  

    ๔.๑ ส่งเสริมครูศึกษาระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ และหลักสูตรสถานศึกษา  

    ๔.๒ ส่งเสริมครูวางแผนในการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาในประมวลรายวิชา  และแจ้งให้
นักเรียนได้ทราบเกณฑ์การวัดและประเมินผลในชั่วโมงแรกที่มีการจัดการเรียนการสอนใน แต่ละภาคเรียน  

    ๔.๓ นิเทศติดตามด้านครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับการวัดประเมินผลตามสภาพจริงโดย
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้  

    ๔.๔ พัฒนาระบบการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมิน โดยครูท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ท าไว้ และน าไปใช้ในการออกข้อสอบเพ่ือวัดและ
ประเมินผลได้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ จัดท าคลังข้อสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบ เพ่ือท าให้การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

    ๔.๕ ส่งเสริมครูตั้งเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพัฒนายกระดับคุณภาพนักเรียนกับ
โรงเรียนโดยตั้งเป้าหมาย ระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนทุกกลุ่มสาระ และส่งเสริมระบบการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการเรียนการสอน 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ดังนี้  



๓๑ 

 

 

    ๑) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับดีข้ึนไป (เกรด ๒.๕ ขึ้นไป) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕  
        หรือ เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓  
    ๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส และ มผ ไม่เกินร้อยละ ๓  
    ๓) ผู้เรียนมีผลการสอบ O-NET เพ่ิมสูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓  
    ๔) ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๑๐๐  
    ๕) ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๑๐๐ และ  
    ๖) ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๑๐๐ 

    ๔.๖ ส่งเสริมให้มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผลต่อนักเรียน ผู้ปกครองอย่างเป็น
ระบบถูกต้องรวดเร็วโดยแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์และ และเวปไซต์ของโรงเรียน ส่วนนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียน โรงเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการเชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา เพ่ือร่วมกัน
ค้นหาปัญหาที่แท้จริง ห าแนวทางแก้ไข ให้การช่วยเหลือนักเรียน จนนักเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
การจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผลต่อนักเรียน ผู้ปกครอง  โดยมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้  
    ๑) ประชุมชี้แจงระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้กับนักเรียน
และผู้ปกครอง  
    ๒) จัดระบบการแจ้งผลและรายงานผลการเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและมีการด าเนินการตามปฏิทินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
เตรียมการรับการเปลี่ยนแปลง หากมีภารกิจ นโยบายเร่งด่วนซึ่งกระทบปฏิทินการด าเนินงาน พัฒนาช่องทาง
ในการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนด้านการติดต่อสื่อสาร หากนักเรียนมีปัญหาทางการเรียน เช่น ผ่าน 
Line ผู้ปกครองและผู้ปกครองสายชั้น เฟสบุ๊ค e-mail ของผู้ปกครอง  
    ๓) แจ้งผลการเรียนในแบบออนไลน์และ เว็บไซต์ของโรงเรียนและประสานนักเรียนโดยตรง หลังจากสอบ
ปลายภาค ประมาณ ๑ สัปดาห์ เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบแก้ตัว  
    ๔) รายงานผลการเรียนพร้อมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนด้วยเอกสาร แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) นักเรียนที่ไม่ผ่าน ประสานความร่วมมือกับครูประจ าวิชา ครูประจ าชั้น และ
ผู้ปกครองนักเรียน ในการ่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
    ๕) สร้างขวัญและกาลังใจนักเรียนและผู้ปกครองที่มีผลการเรียนดี โดยการท าพิธีการมอบทุนการศึกษา โดย
ก าหนดให้ทุนการศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้งโดยการสนับสนุนของสมาคมผู้ปกครอง  ครู และผู้ที่ให้การ
สนับสนุน และมอบเกียรติบัตรเรียนดี  
    ๖) จัดระบบพัฒนาระบบงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยน าผลการด าเนินการ ปัญหาข้อเสนอแนะ 
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป เสนอเป็นโครงการ ประกอบด้วย โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผล
ให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น  
    ๗) การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลมาพัฒนานักเรียนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกคนโดยการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยกลุ่ม
งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

๕. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย
โรงเรียนมีการบริหารจัดการ ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดย
การตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหาร และเข้าร่วมประชุมกับคณะครูในกลุ่มสาระ ที่เรียกว่า“PLC” และได้จัด
โครงการนิเทศภายใน โดยมีคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย รองผู้อานวยการกลุ่มบริหาร



๓๒ 

 

 

วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม และหัวหน้างานนิเทศภายใน ท าหน้าที่นิเทศ ให้ค าปรึกษาแก่
คณะครูในการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การผลิตสื่อการสอน และการวิจัย                  
ในชั้นเรียน มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดโอกาสครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร และมีการสะท้อนผลการนิเทศทันที (After Action 
Review : AAR)เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญก าลังใจ และร่วมกันเสนอแนวทางปรับปรุงพร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้น าสารสนเทศที่ได้ไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  

    ๕.๑ กิจกรรมการการคัดเลือกนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการ
เรียนการสอนของครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูได้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และเพ่ือยกย่องชมเชย สร้างขวัญและกาลังใจแก่คณะครู  

    ๕.๒ จัดระบบการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับวิทยากรภายนอก ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
และหน่วยงานภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งด้านบุคลากร สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับครูในโรงเรียนต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อร่วมกัน เป็นต้น  

    ๕.๓ สร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสร้างเครือข่ายกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือร่วมพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ได้น าข้อมูลจากการทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
และแผนการปรับปรุงของผู้บริหารมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือก าหนดการวางแผนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 
และท าระบบ MOU กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ปกครอง โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา เช่น                 
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒) ผู้ปกครองนักเรียน ๓) โรงเรียนที่เป็น
โรงเรียนคู่พัฒนา ๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๖) มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น 
 
 

 ๒. ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 

โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของท้องถิ่น ครูมีการวิเคราะห์ 
และนาหลักสูตรไปใช้จริง ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนตามศักยภาพ จัดให้มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถ
และความสนใจ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสามารสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมค่ายวิชากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เน้นให้นักเรียนฝึกกระบวนการคิดโดย
ใช้สะเต็มศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียน การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข พัฒนานวัตกรรม ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ออกแบบการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน น าผลการประเมินไปใช้พัฒนา
นักเรียนรายบุคคล  ครูใช้กระบวนการ PLC มาพัฒนาและแก้ปัญหาทั้งด้านพฤติกรรมและด้านการเรียนการ
สอน รวมทั้งมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน จากการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรของโรงเรียนมีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาส่งผลให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ตามความต้องการและความสามารถของตนเอง จาก



๓๓ 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร มีความพึงพอใจต่อผลการใช้หลักสูตร  
ในระดับดีข้ึนไปทุกปี ดังปรากฏผลการดาเนินงานในมาตรฐานที่ ๓  ดังนี้ 

ตาราง 15   แสดงผลมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ ๔  ดีเลิศ ระดับ ๔ ดีเลิศ 
เท่ากับ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๒.๙๒ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า  
เป้าหมาย    

๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๔.๗๒ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

เท่ากับ 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๘.๗๑ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

เท่ากับ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๓.๕๔ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

เท่ากับ 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๙.๗๔ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

เท่ากับ 

 
   ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โรงเรียนได้รับรางวัลในระดับชาติ ดังนี้  

     ๑. โรงเรียนได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศประโยชน์สุขแห่งมหาชน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
กิตติคุณ ตามโครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง”                        
(โล่เกียรติยศ) 
     ๒. โรงเรียนได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ต้นแบบระดับเพชร ประจ าปี 2560  (ถ้วยรางวัลเกียรติยศ) 
     ๓. โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศโครงงานคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ (โครงการขยะสร้างคุณค่ า จิตอาสา               
เพ่ือคนพิการ) ดีเยี่ยม ระดับประเทศ 
     ๔. โรงเรียนได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ประเภทสถานศึกษา ประจ าปี 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ  (เกียรติบัตร) 
     ๕. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเยี่ยมระดับประเทศ 
ประจ า ปีการศึกษา 2560 
     ๖. ได้รับโล่เป็นสถานศึกษาดีเด่นซึ่งก ากับดูแลการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๗. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ ๒ ระดับประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
     ๘. โรงเรียนเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE  NUMBER  ONE ระดับภาคเหนือ                         
ประจ าปี ๒๕๖๒  ประเภทชมรม TO  BE  NUMBER  ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ 
     ๙. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๘           
ชื่อโครงงาน “สานสายใย สองวัยภักดิ์ รักถ่ินเกิด” 
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     ๑๐. โรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง”                         
โครงงาน ระดับประเทศ  ชื่อโครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้างชีวิต มีคุณค่าลดปัญหาการคิดสั้น” 
     ๑๑. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ผ่านการประเมิน
เป็นโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว ที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
     ๑๒. โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)                        
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
     ๑๓. นายชายเชษฐ์ ทิพยอด  ได้รับคัดเลือกเป็น "เด็กและเยาวชนดีเด่น" จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
     ๑๔. นางสาวณัฐธิดา ค าไทย ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา วิ่ง ๘๐๐ เมตร และ ๑,๕๐๐ 
เมตรรุ่น ๑๘ ปี กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค ๕ จังหวัดตาก ตัวแทนนักกรีฑาภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติระดับประเทศ   
     ๑๕. นายนันทพงค์  นิลทิตย์ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เหรียญรางวัล  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากการชนะเลิศ 
(ระดับประเทศ) การแข่งขันแต่งบทกลอนจากสารานุกรม  สโมสรไลออนส์ประเทศไทย  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
     ๑๖. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศล าดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น                    
ชั้น ม.๑ -ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
     ๑๗. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ล าดับที่ ๕  การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔ -ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
     ๑๘. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ล าดับที่  ๕ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 นอกจากนี้โรงเรียนยังมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม การ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ส าหรับค้นคว้าความรู้ด้านต่างๆ เช่น ห้องสมุด  ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์เฟรนด์ทูบีนัมเบอร์วัน 
ห้องอาเซียนศึกษา เป็นต้น  และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนที่ให้บริการผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการ และโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ในการศึกษาดูงาน และใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
 

จุดเด่น  
 ๑. โรงเรียนด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการวางแผนร่วมกันและมีการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกใน
แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาเป็น เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

๒. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ  
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  เน้นกระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการฝึกทักษะในทุกด้านฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
อ่าน ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมี
ความสุขในการเรียน  

๔. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง น าผลมาด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน จัดให้มี
กิจกรรมซ่อมเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและ
ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทางด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา 



๓๕ 

 

 

๕. สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน มีการให้ข้อมูล
สะท้อนกลับของบุคลากรโดย การนิเทศแบบกัลยาณมิตร จัดการประชุมหลังการนิเทศ เพ่ือสะท้อนผลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนาทางวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียน                   
การสอนมีประสิทธิภาพ  ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

๖. ครทู าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยโรงเรียนก าหนดให้ครูทุกคน พัฒนาและ
น าเสนอผลการปฏิบัติงานเพ่ือการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง และยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับคณะครูที่พัฒนานวัตกรรม เป็นแนวทางให้ครูใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองในการ                            
จัดการเรียนรู้ต่อไป 
 

จุดควรพัฒนา  
๑. โรงเรียนควรจัดท าโครงการเพ่ือยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้กับกลุ่มนักเรียนที่มี ผลการเรียน

ต่ า พัฒนาให้มีทักษะกระบวนการทางด้านการเรียน  
๒. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้
มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ  

๓. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ธรรมชาติวิชาและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  

๔. ควรพัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของห้องเรียน
คุณภาพทุกห้องเรียน 

 
๓. แผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  

        โรงเรียนได้ด าเนินการ  โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ  เพ่ือให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น                         
ในมาตรฐานที่ ๓  ดังนี้ 
 

๑. จัดท าโครงการเพ่ือยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า  หรือมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อย  

๒. จัดให้มีการนิเทศหลากหลายรูปแบบและอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ประเภท                        
สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้นและพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  

๔. โครงการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง  เพ่ือน าความรู้ความสามารถมาจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งพัฒนาครูด้านการจัดท าสื่อ และเทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 



๓๖ 

 

 

ผลการประเมินภาพรวมคุณภาพการศึกษา    

 
 
 

ตาราง 15    ตารางแสดงผลการประเมินภาพรวมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   จังหวัดล าพูน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๓  ดี ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ระดับ ๓  ดี ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม 
  สูงกว่า 

    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๙๔.๖๘ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๙๙.๕๒ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า 
 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๙๙.๔๐ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๙๙.๕๒ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๘๒.๒๘ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

สูงกว่า     

   ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๙.๕๒ 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
สูงกว่า     

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ๔  ดีเลิศ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม สูงกว่า  
    

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป ร้อยละ ๙๗.๓๘ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป ร้อยละ ๙๘.๕๒ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป ร้อยละ ๙๘.๑๒ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป ร้อยละ ๘๒.๕๙ 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 

 
 
 

เท่ากับ 
 



๓๗ 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๔  ดีเลิศ ระดับ ๔ ดีเลิศ 
เท่ากับ    

เป้าหมาย 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๖.๐๐ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๔.๐๐ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๖.๐๐ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

เท่ากับ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

เท่ากับ     

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

สูงกว่า     

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๘.๐๐ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

เท่ากับ 

 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                   ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ ๔  ดีเลิศ ระดับ ๔ ดีเลิศ 
     เท่ากับ 

เป้าหมาย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๒.๙๒ 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
สูงกว่า  

   
๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๔.๗๒ 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 
เท่ากับ 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๘.๗๑ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

เท่ากับ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๓.๕๔ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

เท่ากับ 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๙.๗๔ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

เท่ากับ 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
 

           ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ  ๔   ดีเลิศ 
 

จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า
ได้ระดับ ๔  ดีเลิศ    ในมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพ อยู่ในระดับ๕  ยอดเยี่ยม   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ๔  ดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ    ทั้งนี้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐาน



๓๘ 

 

 

การศึกษาของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย สนองความ
ต้องการ  และพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ดังนี้        

ด้านคุณภาพผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕  ยอดเยี่ยม   มีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสูงกว่าระดับชาติ  ๓ รายวิชา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสูงกว่า
ระดับชาติ  ๑ รายวิชา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และผลการประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพที่
สูงกว่าค่าเป้าหมาย  ทุกประเด็นพิจารณา   โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการ
ประเมิน  อยู่ในระดับ  ๔  ดีเลิศ   การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   การคิด วิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  มีผลการประเมนิ  อยู่ในระดับ ๕  ยอดเยี่ยม   ดังที่ปรากฏผลประเมิน  ในมาตรฐานที่ ๑ 

 

ด้านการบริหารและการจัดการ  มีผลประเมิน อยู่ในระดับ ๔  ดีเลิศ  มีผลการประเมินที่สูงกว่า                  
ค่าเป้าหมาย ในระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  จ านวน ๓ ประเด็นพิจารณา  ในด้านการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  และจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมาย  ในระดับ ๔ 
ดีเลิศ  จ านวน ๓ ประเด็นพิจารณา  ได้แก่  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  และด้าน
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   ดังที่ปรากฏผลประเมิน  
ในมาตรฐานที่ ๒ 

 

         ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  มีผลประเมินอยู่ ในระดับ ๔ ดีเลิศ                    
เท่ากับค่าเป้าหมายที่ก าหนด   จ านวน ๔ ประเด็นพิจารณา  ได้แก่ด้านใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  และมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  สูงกว่าค่าเป้าหมาย ในประเด็นการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ดังที่ปรากฏผลประเมินใน
มาตรฐานที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

 

สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา   

๓.๑  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  (๓-๕  ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น   
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนา     
ของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

       ตาราง 16    แสดงการสรุปผล จุดเด่นและจุดควรพัฒนาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                 จุดเด่น            จุดควรพัฒนา 
 

 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ๑. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  การ
เรียนรู้เน้นกระบวนการเรียนรู้/จัดกิจกรรมการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การอ่าน ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
และจริยธรรม  มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  
    ๒. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  มีกิจกรรม
ซ่อมเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ ส่งผล
ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับเขต
พ้ืนที ่เป็น ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ๑๗ รายการ    และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามความถนัดและความ
สนใจในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจ านวนมาก             
    ๓. นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย และเรียนรู้
อย่างมีความสุข  มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ตาม
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จาก
วิทยากรท้องถิ่น มีความกล้าแสดงออกมากข้ึน ในทางดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา จนสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนน า
ชื่อเสียงมาสู่ตนเอง โรงเรียน และชุมชน   
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ๑. นักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้น
ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะการน าเสนอ 
ทักษะการท างานกลุ่มให้มากขึ้น  
    ๒. จากผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยลดลง 
จ านวน  ๓ รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย   
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี ๔ รายวชิาที่มีค่าเฉลี่ยลดลง 
ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  โรงเรียนจึงควร
จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนตามตัวชี้วัดที่มี
ผลการประเมินต่ า เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
รายวิชาเหล่านี ้โดยมีเป้าหมายผลสอบ O–NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖                     
มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

 



๔๐ 

 

 

                 จุดเด่น            จุดควรพัฒนา 
 

    ๔. นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากกระบวนการส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยในการคัดเลือกประธานนักเรียน 
และคณะกรรมการสภานักเรียนเข้ามาด าเนินงานกิจกรรม
นักเรียนร่วมกับครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมภายในโรงเรียนทุกประเภทประสบ
ผลส าเร็จ จนท าให้เกิดความผูกพันและความภูมิใจใน
สถาบันส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง  สภานักเรียน                  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครัง้ที่ ๖๙ ณ จังหวัด
สุโขทัย  
   ๕.นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ของโรงเรียน ที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตาม
ความถนัด  ความสามารถ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรม  มีเครือข่าย ประสาน
สัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้ รับเกียรติบัตรชมรม TO 
BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ ๓ ระดับประเทศ 
    ๖. นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากกระบวนการการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน  จากการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  และการจัดท าโครงงาน
เฉลิมพระเกียรติท าดีถวายในหลวง อย่างต่อเนื่อง  และในปี
การศึกษา  ๒๕๖๒  ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ “ เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง”     
ระดับประเทศ  ชื่อโครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้างชีวิต                      
มีคุณค่าลดปัญหาการคิดสั้น” 
    ๗. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET   สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของระดับประเทศ  จ านวน ๓ รายวิชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓  ได้แก่รายวิชาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และวิชา
คณิตศาสตร์   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ  ๑ รายวิชา  ได้แก่ รายวิชาสังคมศึกษา  
    ๘. ผู้เรียนมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาในกลุ่มสูงขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ  75.34   
 



๔๑ 

 

 

                 จุดเด่น            จุดควรพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารและการจัดการ 
    ๑. ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งม่ันมีหลักการบริหาร
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานสามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการท างานและคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
 

    ๒. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA ก าหนดรูปแบบ การบริหาร
โรงเรียน  เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน โดยใช้วงจร PDRA   ประกอบวัฒนธรรม
องค์กร TKB Model บุคลากรมีการท างานที่มุ่งเน้น 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  
 

    ๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร อย่าง
เป็นระบบ หลักสูตรของโรงเรียนมีความยืดหยุ่น ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของการจัดการศึกษา  

 

    ๔. มีการด าเนินการจัดการประชุม สัมมนา ตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพการศึกษา ร่วมกันระหว่างบุคลากรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เป็นประจ าทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือ
วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการจัดการบริหารในปีการศึกษา
ต่อไป  

 

    ๕. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่  ศูนย์ภาษาไทย  
ศูนยส์่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีสื่อที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และมีความพร้อมให้บริการ
ต่อผู้สนใจได้ 
 

    ๖. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร อย่างเป็นระบบ โดยมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารและการจัดการ 
 
    ๑. พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการโดยการสร้างความ
ตระหนักให้กับคณะครูและบุคลากรในถานศึกษา
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งงานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว 
และแสดงข้อมูลพร้อมทั้งสามารถออนไลน์ กับ
เว็บไซต์ต่าง ๆ  

 

    ๒. พัฒนาระบบงานแนะแนวให้ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับสมัครนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแนวใหม่ และการให้บริการทาง
วิชาการกับนักเรียนและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการเพิ่มข้ึน 
 

    ๓. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 

    ๔. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วม 

 

   ๕. การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน และ
น าผลสรุปวิเคราะห์ของการปฏิบัติงานประจ าปี   
 



๔๒ 

 

 

                 จุดเด่น            จุดควรพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑. โรงเรียนด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยมี
การวางแผนร่วมกันและมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน มีการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง แก้ปัญหาเป็น สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
    ๒. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ  
    ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  เน้นกระบวนการฝึกทักษะในทุกด้านฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การอ่าน ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
และจริยธรรม  
    ๔. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง น าผลมา
ด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน จัดให้มีกิจกรรมซ่อม
เสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและส่งเสริมนักเรียนที่เป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ  
    ๕. สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กระบวนการปฏิบัติหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน ภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน มีการให้ข้อมูลสะท้อน
กลับของบุคลากรโดย การนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
     ๖. ส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนาทางวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเอง และ
เรียนรู้ร่วมกัน ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ  ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตาม
แผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
    ๗. ครทู าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
โดยโรงเรียนก าหนดให้ครูทุกคน พัฒนาและน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยปีการศึกษา               
ละ ๑ ครั้ง  

มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ๑. ควรจัดท าโครงการเพ่ือยกระดับและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้กับกลุ่มนักเรียนที่มี ผลการ
เรียนต่ า พัฒนาให้มีทักษะกระบวนการทางด้าน
การเรียน  
    ๒. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึก
ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ
แหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ  
    ๓. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริ ง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ธรรมชาติวิชา
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที  เพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  
    ๔. ควรพัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของ
ห้องเรียนคุณภาพทุกห้องเรียน 
 

 



๔๓ 

 

 

๓.๒ แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑  แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓  แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
                โดยมีแผนการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการที่ ๑    มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ชื่อแผนงาน : แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    สนองยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขัน  
    กลยุทธ์ที่ ๒   ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม   รวมทั้งพัฒนา 
                     การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 

   วัตถุประสงค์   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

   เป้าหมายการพัฒนา   
       เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๑) นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
    ระดับชาติ 

      เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑) นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวม สูงขึ้นกว่าร้อยละ ๓  
    ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๒) นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                      

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมีค่าเฉลี่ย                     
สูงกว่าระดับชาติ  เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
         ๑. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
        ๒. วิเคราะห์เนื้อหาตามตัวชี้วัดข้อสอบระดับชาติ 
        ๓. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
        ๔.  สอนซ่อมเสริม 
 

เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสูงสูงขึ้น  
๒. ร้อยละของผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมขึ้น      

ระยะเวลาด าเนินงาน    ตลอดปีการศึกษา 
 



๔๔ 

 

 

แผนปฏิบัติการที่ ๒  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ชื่อแผนงาน :  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
            ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบบริหารและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
     สนองยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                      พอเพียง 
วัตถุประสงค์   

๑. เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนท างาน อย่างมีประสิทธิภาพเกิด ความคล่องตัว 
๒. เพ่ือให้การด าเนินการของฝ่ายและกลุ่มสาระฯ เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการพัฒนา   ระบบงานของกลุ่มงาน มีเอกภาพ มีความคล่องตัว  มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  การบริหารจัดการมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีนวัตกรรมด้านการบริหาร 
                         จัดการทุกกลุ่มงาน 
วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. ทบทวนการบริหารจัดการ 

๒. จัดท ามาตรการการปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ   ร้อยละ ๙๐ ของระบบงานมีความคล่องตัว ถูกต้อง 
                              ร้อยละ ๑๐๐  มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทุกกลุ่มงาน   
 
แผนปฏิบัติการที่ ๓  มาตรฐานที่ ๓  : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
          ชื่อแผนงาน : แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
          ชื่อโครงการ : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ : พัฒนาครูและบุคลากร 
โครงการ : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      สนองยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และ 
                      การบริหาร  
      กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง 
                      มีประสิทธภิาพ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบันได ๕ ขั้น 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
๓.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ 

 
 
 



๔๕ 

 

 

เป้าหมายการพัฒนา   
     เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ ทุกคน 
๒. จัดการเรียนรู้แบบบันได ๕ ขั้น  และการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้เหมาะสมกับ     
    รายวิชา    

     เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑. ครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบบันได ๕ ขั้น และการจัดการเรียนรู้ Active Learning ได้อย่างมี 

               ประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหา แสวงหาความรู้จาก  
     แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทยและการสร้างองค์ความรู้   ด้วยตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ จากฐานเดิม 

 

วิธีการด าเนินงาน 
๑.พัฒนาองค์ความรู้และวิธีสอนของครูเกี่ยวกับ  การเรียนการสอนแบบบันได ๕ ขั้น                                 

และการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
๒  เชิญวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบัติการหรือมาสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน เพ่ือน ามาพัฒนา                    

องค์ความรู้ แนวคิดทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน การวัด/   การประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนเกิดความคิดระดับสูง สามารถบูรณาการความรู้และแก้ปัญหาได้ 

๓. จัดท ากิจกรรม “Talk to Teach” เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัด                            
การเรียนการสอนร่วมกัน 
 

เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของครูที่มีผลการประเมินการสอนในระดับดีขึ้นไป  
๒. ร้อยละ ๙๐ ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ 

ของกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตลอดปีการศึกษา 
 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษและน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเรียนการสอน 
๓. ส่งเสริมบุคลากรอบรม สัมมนา พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

 

เป้าหมายการพัฒนา   
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  บุคลากรโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ทุกคน  
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

๑. ครู บุคลากรของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมีการพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร    
และการเรียนการสอน 

๒. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเรียนการสอน 
๓. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 



๔๖ 

 

 

 
วิธีการด าเนินงาน 

๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู บุคลากร 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเรียนการสอน 
๓. กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษประจ าวัน 
๔. ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทุกคนพัฒนาคนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
๑. ร้อยละ๗๐ของบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษและนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 
๒. ร้อยละ ๘๐ของครูและบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการใช้ภาษาอังกฤษในการ 
    สื่อสารและการเรียนการสอนระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 

          ๓. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

 

แหล่งอ้างอิง 
 

ส านักทดสอบทางการศึกษา. (๒๕๕๙). แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา        
(Self-Assessment Report: SAR). โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ: กรุงเทพมหานคร. 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ (๒๕๖๒). หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒.                      
งานหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ (๒๕๖๒). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒. งานทะเบียนและวัดผล 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (๒๕๖๒). แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง                                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒. งานนโยบายและแผน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (๒๕๖๒). แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง.                                  
งานนโยบายและแผน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล (๒๕๖๒). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒. งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 

ภาคผนวก 

๑.  ข้อมูลมาตรฐานการศึกษา 
           มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน   
                              ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
           มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
๒. ข้อมูลระดับสถานศึกษา 

                ข้อมูลบุคลากรสถานศึกษา 
          ข้อมูลนักเรียน 

๓. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   
            ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
            ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา 
            ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายวิชา  
            ข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายวิชา 
๔.  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้     

๕.  รายงานการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๖.  ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  เรื่องให้ใช้มาตรฐานฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๗.  ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร ระดับชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราห์ และเขียน แยกตามระดับชั้น 
ปีการศึกษา ๒๕62 

๑. ข้อมูลมาตรฐานการศึกษา  
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน    
       ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

   ๑.๑. ผลการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณจากการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์   
            และเขียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ร้อยละ 
ของนักเรียน
ที่ได้ระดับดี 

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗๒ ๕๖.๘๓ ๓๗.๐๖ ๕.๗๗ ๐.๓๔ ๙๓.๘๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๒ ๕๗.๖๒ ๓๐.๕๘ ๑๑.๕๒ ๐.๒๘ ๘๘.๒๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๖๗ ๖๘.๙๖ ๒๙.๑๗ ๑.๘๕ ๐.๐๓ ๙๘.๑๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐๓ ๖๘.๑๖ ๓๐.๐๐ ๐.๙๒ ๐.๙๒ ๙๘.๑๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒๑ ๖๑.๕๐ ๓๕.๘๕ ๒.๖๕ ๐.๐๐ ๙๗.๓๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๒ ๕๓.๔๕ ๓๘.๘๗ ๗.๑๙ ๐.๔๙ ๙๒.๓๒ 

รวม ๘๒๗ ๓๖๖.๕๒ ๒๐๑.๕๓ ๒๙.๘๙๔ ๒.๐๕๖๕ ๕๖๘.๐๕ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๑.๐๙ ๓๓.๕๙ ๔.๙๘ ๐.๓๔ ๙๔.๖๘ 

   จากตาราง พบว่า มีนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไป                
คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๖๘  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ                
ได้ดังภาพ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ ชั้น ม.๑  - ม.๖ ระดับดีข้ึนไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 

๑.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนแยกตามระดับชั้น 
                       ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๓.๘๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๘.๒๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๑๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐๐ ๙๓.๕๐ ๙๘.๑๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๗.๓๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๒.๓๒ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๙.๐๖ ๙๔.๖๘ 
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราห์ และเขียน  
แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 



๕๑ 

 

 

           ๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
            ๒.๑ ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

พิจารณาจากสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการการคิดและการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ (สมรรถนะผู้เรียน ด้านการคิดและ

การแก้ปัญหา) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้

ระดับดีขี้นไป 
ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 172 116 55 0 1 ๙๙.๔๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 162 77 85 0 0 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 167 111 56 0 0 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 104 50 52 1 1 ๙๘.๐๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 121 104 17 0 0 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 102 72 29 0 1 ๙๙.๐๒ 

รวม 828 530 294 1 3 ๙๙.๕๒ 

เฉลี่ยร้อยละ 100 64.01 35.51 0.12 0.36 ๙๙.๕๒ 
 
 จากตาราง พบว่า มีนักเรียนที่มีความสามารถคิดวิเคราะห์ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๒  
และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ได้ดังภาพ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 



๕๒ 

 

 

             ๒.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  แยกตามระดับชั้นปีการศึกษา ๒560 – ๒๕๖2 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๑.๓๖ ๙๖.๙๗ ๙๙.๔๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๗๔.๕๒ ๘๔.๙๗ ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘๒.๓๙ ๙๗.๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๘๒.๐๘ ๔๔.๗๒ ๙๘.๐๘ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๑.๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๙๑.๔๙ ๙๗.๐๘ ๙๙.๐๒ 

เฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๐๒ ๘๗.๕๓ ๙๙.๕๒ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ 
 ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 



๕๓ 

 

 

      ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   

            ๓.๑ ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
        พิจารณาจากสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ (สมรรถนะผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้

ระดับดีขี้นไป 
ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 172 148 23 0 1 ๙๙.๔๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 162 98 63 1 0 ๙๙.๓๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 167 157 10 0 0 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 104 67 35 1 1 ๙๘.๐๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 121 105 16 0 0 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 102 74 27 0 1 ๙๙.๐๒ 

รวม 828 649 174 2 3 ๙๙.๔๐ 

เฉลี่ยร้อยละ 100 78.38 21.01 0.24 0.36 ๙๙.๔๐ 
 

จากตาราง พบว่า มีนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีเยี่ยม                               
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๐ และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ได้ดังภาพ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพด้านการสร้างนวัตกรรม 



๕๔ 

 

 

             ๓.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 
                    แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา ๒560 – ๒๕๖2 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๒.๔๙ 96.97 ๙๙.๔๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๒.๑๗ 86.71 ๙๙.๓๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๘.๙๘ 99.32 ๑๐๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๘๓.๙๖ 63.41 ๙๘.๐๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗๙.๑๗ 100 ๑๐๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๘๒.๙๘ 98.54 ๙๙.๐๒ 

เฉลี่ยร้อยละ 81.46 91.06 ๙๙.๔๐ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนด้านการสร้างนวัตกรรม 
 ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 



๕๕ 

 

 

        ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
            ๔.๑ ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

พิจารณาจากสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ (สมรรถนะผู้เรียน ด้านการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้

ระดับดีขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 172 170 1 0 1 ๙๙.๔๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 162 143 19 0 0 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 167 166 1 0 0 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 104 92 10 1 1 ๙๘.๐๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 121 121 0 0 0 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 102 101 0 0 1 ๙๙.๐๒ 

รวม 828 793 31 1 3 ๙๙.๕๒ 

เฉลี่ยร้อยละ 100 95.77 3.74 0.12 0.36 ๙๙.๕๒ 
 

จากตาราง พบว่า มีนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๒ และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ ได้ดังภาพ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  



๕๖ 

 

 

              ๔.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     แยกตามระดับชั้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖2 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๘๔.๗๕ 100 ๙๙.๔๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๕.๙๙ 97.69 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๐.๙๑ 100 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๘๐.๑๙ 99.19 ๙๘.๐๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๗.๙๒ 100 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๓.๖๒ 97.08 ๙๙.๐๒ 

เฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๑๒ 98.94 ๙๙.๕๒ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 



๕๗ 

 

 

        ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
            ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 
                  ระดับ  ๒  ขึ้นไป    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

            จากตาราง พบว่า นักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ  ๒  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๘  และแสดงเป็น
แผนภูมิแท่ง   เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนแยกตามระดับชั้น  ได้ดังภาพ 
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ร้อยละชองนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป แยกตามระดับช้ัน 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 



๕๘ 

 

 

             ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
      จากตาราง พบว่า นักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ  ๒  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 8๓.๗0  และแสดงเป็น
แผนภูมิแท่ง  เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนแยกตามกลุ่มสาระ  ได้ดังภาพ 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 



๕๙ 

 

 

    ๕.๓  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

           ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖2 

    
ระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๗๖.๒๕ ๘๓.๐๒ 88.50 

คณิตศาสตร์ ๖๗.๕๔ ๖๖.๐๑ 63.94 

วิทยาศาสตร์ ๗๑.๒๖ ๘๓.๗๔ 78.71 

สังคมศึกษาฯ ๘๑.๐๘ ๘๕.๘๕ 82.55 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๐.๙๒ ๙๓.๐๙ 92.92 

ศิลปะ ๙๒.๓๘ ๘๖.๙๐ 98.54 

การงานอาชีพฯ ๘๙.๒๒ ๙๓.๑๘ 87.17 

ภาษาต่างประเทศ ๗๐.๑๗ ๖๙.๘๕ 65.88 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๒๖ ๘๓.๗๙ ๘๓.๗0 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 



๖๐ 

 

 

       ๖. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
           ๖.๑ ผลการประเมินความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

       พิจารณาจากสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในด้านทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ (สมรรถนะผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้

ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 172 170 1 0 1 ๙๙.๔๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 162 101 61 0 0 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 167 165 2 0 0 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 104 86 16 1 1 ๙๘.๐๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 121 109 12 0 0 ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 102 91 10 0 1 ๙๙.๐๒ 

รวม 828 722 102 1 3 ๙๙.๕๒ 

เฉลี่ยร้อยละ 100 87.20 12.32 0.12 0.36 ๙๙.๕๒ 
 
จากตาราง พบว่า มีนักเรียนที่มีความสามารถในด้านทักษะชีวิต ในระดับ ๕  ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 

๙๙.๕๒ และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ได้ดังภาพ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพด้านความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  



๖๑ 

 

 

        ๖.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินด้านความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
               แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖2 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๘.๓๖ 95.15 ๙๙.๔๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๙๒.๙๙ 94.80 ๑๐๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๗๖.๘๘ 100.00 ๑๐๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๕.๔๑ 89.43 ๙๘.๐๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๓.๐๖ 100.00 ๑๐๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๘๒.๒๗ 99.27 ๙๙.๐๒ 

เฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๖๘ 98.94 ๙๙.๕๒ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 



๖๒ 

 

 

   ๖.๓  นักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖  
          ที่ส าเร็จการศึกษา  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พร้อมในการท างานหรืองานอาชีพ  
          ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖2    
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๑. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     ๘๗.๕๗ ๗๘.๙๑ ๘๗.๕๐ 
๒. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖          ๙๒.๙๑ ๙๔.๑๖ ๙๕.๑๙ 
   ๒.๑ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ๘๑.๕๖ ๗๑.๓๑ ๗๕.๙๖ 
   ๒.๒ ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา (ปวส.) ๑๔.๘๙ ๒๔.๒๖ ๑๙.๒๓ 
   ๒.๓ ประกอบอาชีพ ๓.๕๕ ๔.๔๒ ๔.๘๑ 

 

ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖  ที่ส าเร็จการศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น พร้อมในการท างานหรืองานอาชีพ มีผลรวมในระดับดีเลิศ มีค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ ๘๐.๘๔ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนเช้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภฎล าปาง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



๖๓ 

 

 

มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  

         ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
      ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
           ๑.๑ ผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
              พิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้

ระดับดี 
ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗๒ ๖๘.๔๘ ๒๙.๓๔ ๑.๘๕ ๐.๓๔ ๙๗.๘๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๒ ๖๓.๘๑ ๓๐.๑๗ ๕.๗๖ ๐.๒๕ ๙๓.๙๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๖๗ ๗๗.๓๑ ๒๑.๓๘ ๑.๒๘ ๐.๐๓ ๙๘.๗๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐๓ ๗๔.๒๕ ๒๔.๒๕ ๐.๕๘ ๐.๙๒ ๙๘.๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒๑ ๘๔.๐๙ ๑๔.๘๑ ๑.๑๐ ๐.๐๐ ๙๘.๙๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๒ ๗๑.๙๕ ๒๔.๔๒ ๓.๑๔ ๐.๔๙ ๙๖.๓๗ 

รวม ๘๒๗ ๔๓๙.๘๙ ๑๔๔.๓๘ ๑๓.๗๐ ๒.๐๓ ๕๘๔.๒๗ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๗๓.๓๑ ๒๔.๐๖ ๒.๒๘ ๐.๓๔ ๙๗.๓๘ 

 

 จากตาราง พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๘              
และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  ได้ดังภาพ 
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ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น 
ปีการศึกษา ๒๕62 



๖๔ 

 

 

            ๑.๒ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แยกตามระดับชั้น 
                  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๙๘.๘๔ ๑๐๐ ๙๗.๘๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙๙.๓๕ ๑๐๐ ๙๓.๙๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๗.๖๔ ๑๐๐ ๙๘.๗๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๙๘.๙๘ ๙๐.๒๔ ๙๘.๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๘.๓๕ ๑๐๐ ๙๘.๙๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๖ ๙๘.๘๓ ๑๐๐ ๙๖.๓๗ 

เฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๘๓ ๙๘.๕๘ ๙๗.๓๘ 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น 
ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 



๖๕ 

 

 

๒. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
    ๒.๑  ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียน 

              พิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๗  รักความเป็นไทย   
              ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้ 
ระดับดีข้ึนไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗๒ ๗๕.๖๐ ๒๓.๖๖ ๐.๓๗ ๐.๓๗ ๙๙.๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๒ ๘๐.๔๗ ๑๖.๓๖ ๒.๙๑ ๐.๒๖ ๙๖.๘๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๖๗ ๗๗.๖๔ ๒๑.๐๖ ๑.๒๘ ๐.๐๓ ๙๘.๗๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐๓ ๘๔.๐๖ ๑๔.๔๔ ๐.๕๘ ๐.๙๒ ๙๘.๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒๑ ๘๖.๙๒ ๑๒.๒๕ ๐.๘๒ ๐.๐๐ ๙๙.๑๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๒ ๘๙.๖๐ ๙.๐๗ ๐.๙๑ ๐.๔๒ ๙๘.๖๗ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๘๒.๓๘ ๑๖.๑๔ ๑.๑๔ ๐.๓๓ ๙๘.๕๒ 
 
  จากตาราง พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย ในระดับดี
ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๒  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  
ได้ดังภาพ 
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ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ข้อ ๗ รักความเป็นไทย แยกตามระดับช้ัน 

ปีการศึกษา ๒๕62 



๖๖ 

 

 

      ๒.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนข้อที่ ๗  รักความเป็นไทย 
                  แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๙๘.๗๙ ๙๙.๒๕ ๙๙.๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙๙.๓๕ ๙๙.๒๔ ๙๖.๘๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๘.๐๘ ๙๙.๑๐ ๙๘.๗๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๙๙.๙๕ ๙๘.๒๙ ๙๘.๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๙.๒๔ ๙๙.๘๔ ๙๙.๑๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๙๙.๗๕ ๙๘.๙๑ ๙๘.๖๗ 

เฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๑๙ ๙๙.๑๐ ๙๘.๕๒ 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย  แยกตามระดับช้ัน 

ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 



๖๗ 

 

 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 

        ๓.๑ ผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
พิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง  

            ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ร้อยละของนักเรียน

ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗๒ ๕๖.๔๒ ๔๒.๘๒ ๐.๔๐ ๐.๓๗ ๙๙.๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๒ ๖๗.๗๔ ๒๘.๖๓ ๓.๓๗ ๐.๒๖ ๙๖.๓๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๖๗ ๗๒.๑๓ ๒๖.๕๑ ๑.๓๓ ๐.๐๓ ๙๘.๖๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐๓ ๖๗.๕๔ ๓๐.๙๗ ๐.๕๘ ๐.๙๒ ๙๘.๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒๑ ๗๕.๘๑ ๒๓.๒๗ ๐.๙๑ ๐.๐๐ ๙๙.๐๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๒ ๗๓.๒๐ ๒๓.๖๖ ๒.๖๕ ๐.๔๙ ๙๖.๘๖ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๘.๘๑ ๒๙.๓๑ ๑.๕๔ ๐.๓๔ ๙๘.๑๒ 
 
  จากตาราง พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง  
ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ  ได้ดังภาพ 
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ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง แยกตามระดับช้ัน 

ปีการศึกษา ๒๕62 



๖๘ 

 

 

           ๓.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ข้อที่ ๕      
                   อยู่อย่างพอเพียง  แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๙๘.๘๔ ๙๙.๔๙ ๙๙.๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙๙.๓๕ ๙๙.๒๔ ๙๖.๓๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๗.๖๔ ๙๘.๗๐ ๙๘.๖๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๙๘.๙๘ ๙๘.๑๖ ๙๘.๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙๘.๓๕ ๙๙.๖๒ ๙๙.๐๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๙๘.๘๓ ๙๙.๐๑ ๙๖.๘๖ 

เฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๖๑ ๙๙.๐๔ ๙๘.๑๒ 
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เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง  แยกตามระดับช้ัน 

ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 



๖๙ 

 

 

       ๔.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

      ๔.๑   เปรียบเทียบผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน (ด้านส่วนสูง)  
              ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการ 

(ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 78.33 73.33 ๘๒.๖๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 74.53 80.92 ๗๑.๐๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 86.63 78.23 ๗๔.๗๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 79.65 86.18 ๗๙.๘๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 75.17 80.00 ๗๖.๔๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 80.99 78.10 ๗๙.๒๕ 

เฉลี่ยร้อยละ ๗๙.๒๒ ๗๙.๔๖ 77.33 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการ (ด้านน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ)  
ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 



๗๐ 

 

 

        ๔.๒  ผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม พิจารณาจากผลการประเมิน 
                ภาวะโภชนาการของนักเรียน   (ด้านน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามภาวะโภชนาการ 
(น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) 

อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม สมส่วน ค่อนข้างผอม ผอม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗๒ ๑๑ ๑๐ ๖ ๑๑๕ ๒๒ ๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖๒ ๘ ๑๑ ๑๓ ๑๐๓ ๑๖ ๑๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๖๗ ๑๕ ๙ ๑๑ ๑๑๖ ๑๓ ๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐๓ ๗ ๘ ๖ ๖๙ ๑๑ ๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒๑ ๑๒ ๑๑ ๘ ๘๗ ๒ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๒ ๘ ๗ ๒ ๘๑ ๒ ๒ 

รวม ๘๒๗ ๖๑ ๕๖ ๔๖ ๕๗๑ 66 ๒๗ 
เฉลี่ยร้อยละ 100 ๗.๓๘ ๖.๗๗ ๕.๕๖ ๖๙.๐๔ 7.98 ๓.๒๖ 

 
 จากตาราง พบว่า นักเรียนมีภาวะโภชนาการด้านน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๙  
และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการ  ได้ดังภาพ 
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อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม สมส่วน ค่อนข้างผอม ผอม 

แผนภูมิแสดงภาวะโภชนาการของนักเรียน 
ด้านน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  ปีการศึกษา 2562  



๗๑ 

 

 

      ๔.๓  เปรียบเทียบผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน (ด้านน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) 
             ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการ 

(น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง/สมส่วน) 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 65.56 82.42 83.14 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 67.70 81.50 81.48 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 66.84 79.59 83.83 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 82.30 77.24 83.50 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 72.48 79.05 80.17 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 73.24 85.40 83.33 

เฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๓๕ 81.06 82.59 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการ  
(ด้านน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)  ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 



๗๒ 

 

 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับดีเลิศ ระดับยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

๖ จัดระบบเทคโนโลยี จัดการ  
และการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

 
 การประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ทุกประเด็นพิจารณาก าหนด 
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ จากตารางจะเห็นได้ว่า  ผลการประเมินประเด็นพิจารณาที่ได้
ระดับยอดเยี่ยม มี ๓ ประเด็นพิจารณา ได้แก่ ข้อที่ ๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  ข้อที่ ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และข้อที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สรุปได้ว่า สูงกว่าเป้าหมาย 
  ผลการประเมินประเด็นการพิจารณาที่ได้ระดับดีเลิศ มี ๓ ประเด็นพิจารณา ได้แก่ ข้อที่ ๓ ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ข้อที่ ๕ จัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และข้อที่ ๖ จัดระบบเทคโนโลยี 
จัดการและการจัดการเรียนรู้  สรุปได้ว่า บรรลุเป้าหมาย  
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
- ๕๐ - - ๒ ๒๓ ๒๕ 

รวม (ร้อยละ) - ๑๐๐ - - ๔.๐๐ ๔๖.๐๐ ๕๐.๐๐ 
 



๗๓ 

 

 

 ประเด็นพิจารณา ข้อที่ ๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน จากตารางจะ
เห็นได้ว่าผลการประเมินในส่วนที่ ๑ จ านวนครูทั้งหมด ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตอบว่า “มี” ผลการ
ประเมินในส่วนที่ ๒ ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ มากท่ีสุด คือ ระดับ ๕ (ยอดเยี่ยม) จ านวน ๒๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๐.๐๐ รองลงมา คือระดับ ๔ (ดีเลิศ) จ านวน ๒๓คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ และน้อยที่สุด คือ ระดับ 
๓ (ดี) จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ 
 ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ ๔ (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๐๐ 
 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 
- ๕๐ - ๑ ๒ ๒๔ ๒๓ 

รวม (ร้อยละ) - ๑๐๐ - ๒.๐๐ ๔.๐๐ ๔๘.๐๐ ๔๖.๐๐ 

 
 ประเด็นพิจารณา ข้อที่ ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา จากตารางจะเห็นได้ว่าผล
การประเมินในส่วนที่ ๑ จ านวนครูทั้งหมด ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตอบว่า “มี” ผลการประเมินในส่วนที่ 
๒ ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ มากท่ีสุด คือ ระดับ ๕ (ยอดเยี่ยม) จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ 
รองลงมา คือ ระดับ ๔ (ดีเลิศ) จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ ระดับ ๓ (ดี) จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔.๐๐ และน้อยที่สุด คือ ระดับ ๒ (ปานกลาง) จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ 

 ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ ๔ (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๐๐ 
 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- ๕๐ ๑ ๑ ๕ ๒๐ ๒๓ 

รวม (ร้อยละ) - ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๖.๐๐ 
  

ประเด็นพิจารณา ข้อที่ ๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินในส่วนที่ ๑ จ านวนครูทั้งหมด ๕๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตอบว่า “มี” ผลการประเมินในส่วนที่ ๒ ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ มากท่ีสุด คือ   
ระดับ ๕ (ยอดเยี่ยม) จ านวน  ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ รองลงมา คือ ระดับ ๔ (ดีเลิศ) จ านวน ๒๐ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ระดับ ๓ (ดี) จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ระดับ ๒ (ปานกลาง) จ านวน ๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ และน้อยที่สุด คือ ระดับ ๑ (ก าลังพัฒนา) จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ 

 ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ ๔ (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๐๐ 
 



๗๔ 

 

 

 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- ๕๐ - ๑ ๗ ๓๓ ๙ 

รวม (ร้อยละ) - ๑๐๐ - ๒.๐๐ ๑๔.๐๐ ๖๖.๐๐ ๑๘.๐๐ 
  
 ประเด็นพิจารณา ข้อที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จากตารางจะเห็นได้
ว่าผลการประเมินในส่วนที่ ๑ จ านวนครูทั้งหมด ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตอบว่า “มี” ผลการประเมินใน
ส่วนที่ ๒ ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ มากท่ีสุด คือ ระดับ ๕ (ยอดเยี่ยม) จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๐๐ รองลงมา คือ ระดับ ๔ (ดีเลิศ) จ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ ระดับ ๓ (ดี) จ านวน ๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ และนอ้ยที่สุด คือ ระดับ ๒ (ปานกลาง) จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ 
 ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ ๔ (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- ๕๐ - ๑ ๔ ๑๘ ๒๗ 

รวม (ร้อยละ) - ๑๐๐ - ๒.๐๐ ๘.๐๐ ๓๖.๐๐ ๕๔.๐๐ 
 
 ประเด็นพิจารณา ข้อที่ ๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินในส่วนที่ ๑ จ านวนครูทั้งหมด ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ตอบว่า “มี” ผลการประเมินในส่วนที่ ๒ ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ มากที่สุด คือ ระดับ ๕ (ยอดเยี่ยม) 
จ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ รองลงมา คือ ระดับ ๔ (ดีเลิศ) จ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ 
ระดับ ๓ (ดี) จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ และน้อยที่สุด คือ ระดับ ๒ (ปานกลาง) จ านวน ๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒.๐๐ 
 ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ ๔ (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๖ จัดระบบเทคโนโลยี จัดการ และ

การจัดการเรียนรู้ 
- ๕๐ - ๑ ๕ ๓๐ ๑๔ 

รวม (ร้อยละ) - ๑๐๐ - ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๒๘.๐๐ 
 



๗๕ 

 

 

 ประเด็นพิจารณา ข้อที่ ๖ จัดระบบเทคโนโลยี จัดการ และการจัดการเรียนรู้ จากตารางจะเห็นได้ว่า
ผลการประเมินในส่วนที่ ๑ จ านวนครูทั้งหมด ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตอบว่า “มี” ผลการประเมินใน
ส่วนที่ ๒ ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ มากท่ีสุด คือ ระดับ ๕ (ยอดเยี่ยม) จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๐๐ รองลงมา คือ ระดับ ๔ (ดีเลิศ) จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ระดับ ๓ (ดี) จ านวน ๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และน้อยที่สุด คือ ระดับ ๒ (ปานกลาง) จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐  

ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ ๔ (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ ๘๘.๐๐ 
 
 การจัดสรรงบประมาณในการบริหารและการจัดการศึกษา   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
              แผนภูมิแสดงร้อยละของการจัดสรรงบประมาณในการบริหารและการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

    
จากแผนภูมิ พบว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมากท่ีสุดคือ บริหารวิชาการ รองลงมาคือบริหารงาน

ทั่วไป งบบริหารกลาง บริหารงานกิจการนักเรียน งานบริหารงบประมาณและงานบริหารงานบุคคล  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ776282, 

49% 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
85830, 5% 

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

87036, 5% 

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

189487, 
12% 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป313990, 

20% 

งบบริหารกลาง
143870, 9% 



๗๖ 

 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการที่ ๑    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ชื่อแผนงาน : แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
สนองยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด  
                            ความสามารถในการแข่งขัน  
       กลยุทธ์ที่ ๒   ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม   รวมทั้ง
พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

กิจกรรม/กรอบการ
ด าเนินงาน 

 

เกณฑ์ชี้วัด
ความส าเร็จ 

โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   

๑. เพ่ือ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน                  
ตามหลักสูตร
ให้สูงขึ้น 

๒. เพ่ือ
ยกระดับผล      
การทดสอบ 
O-NET                 
ให้สูงขึ้น 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
๑) นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-Net) มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา และมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับชาติ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑) นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง มีผลสัมฤทธิ์                     
ทางการเรียนเฉลี่ยรวม สูงขึ้น
กว่าร้อยละ ๓ ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  เมื่อเทียบกับ                          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๒) นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษา       
ปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา                       
ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓                      
ผลการทดสอบระดับชาติ                        
(O-Net) มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา และมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับชาติ  เมื่อเทียบกับ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  
 
 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ Active 
Learning  

- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
Active Learning 

- วิเคราะห์เนื้อหาตาม
ตัวชี้วัดข้อสอบระดับชาติ 

- ส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียนมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

- สอนซ่อมเสริม 

 

๑. ร้อยละของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์                  
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสูงขึ้น 

๒. ร้อยละของผล 
การประเมิน
ระดับชาติ (O-Net) 
เพ่ิมข้ึน 



๗๗ 

 

 

แผนปฏิบัติการที่ ๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  
ชื่อแผนงาน :  แผนงานบริหารจัดการ 

            ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบบริหารและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 
                           การศึกษา      
          กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ บนฐานปรัชญา 
                           ของเศรษฐกิจ พอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

กิจกรรม/กรอบการ
ด าเนินงาน 

 

เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 

พัฒนาการ
บริหารจัด
การศึกษา                    
ด้วยระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้ระบบ
บริหารจัดการ                     
ของโรงเรียน
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ                    
เกิดความคล่องตัว 
๒. เพื่อให้การ
ด าเนินการของฝา่ย
และกลุ่มสาระฯ 
เกิดความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ 
๓. ทุกกลุ่มงานมี
นวัตกรรมการ
บริหาร 

เชิงปริมาณ 
๑. ระบบงานของกลุ่มงาน                       
มีเอกภาพ มีความคล่องตัว 
๒.ทุกฝ่ายงานมีนวตักรรม 
เชิงคุณภาพ 
๑. การบริหารจัดการมี
คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. มีนวัตกรรมการบริหาร
จัดการที่มีประสทิธิภาพ 
 

๑. ทบทวนการบริหารจัดการ 

๒. จัดท ามาตรการการ
ปฏิบัติงาน 

๓. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

๔. สร้างมาตรการการก ากับ
ติดตาม 

๕. น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑.ร้อยละ ๙๐ ของ
ระบบงานมีความ
คล่องตัว ถูกต้อง 

๒.ร้อยละ ๘๐ มี
นวัตกรรมการบริหารที่
มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 

 

แผนปฏิบัติการที่ ๓    มาตรฐานที่  ๓  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ชื่อแผนงาน : แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
ชื่อโครงการ : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
และการบริหาร  
       กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

กิจกรรม/กรอบ
การด าเนินงาน 

 

เกณฑ์ชี้วัด
ความส าเร็จ 

๑.พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน 
สากล 

  

 
๑. เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบ
บันได ๕ ขั้น 
๒. เพื่อให้ผู้เรียน                
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น  
๓.  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการ
เรียนรู ้แสวงหา
ความรู ้และพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
๔. เพื่อให้นักเรียน
นาความรู้ทีไ่ด้รับ
ไปประยุกต์ใช้
อย่างเป็นวิถีชวีิต  

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– 
๖ จ านวน ทุกคน 
๒. จัดการเรียนรู้แบบบันได ๕ ขั้น 
ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
๓.จัดการเรียนรู้ Active Learning 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบ
บันได ๕ ขั้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ 
๒. ครูมีเทคนิคการสอน   Active 
Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๓ 
จากฐานเดิม 

๑.พัฒนาองค์ความรู้และ
วิธีสอนของครูเกี่ยวกับ  
การเรียนการสอนแบบ
บันได ๕ ขั้น 
๒. จัดการเรียนรู้ Active 
Learning  ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
๒  เชิญวิทยากรมาอบรม                  
เชิงปฏิบัติการหรือมา
สังเกตการณ์สอนในชัน้
เรียน เพื่อน ามาพัฒนา    
องค์ความรู้ แนวคิดทาง
วิชาการ และการจัดการ
เรียนการสอน การวัด/   
การประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความคิดระดับสูง สามารถ
บูรณาการความรู้และ
แก้ปัญหาได ้
๓. จัดท าโครงการ “Talk 
to Teach” เพื่อให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ครูที่มีผลการ
ประเมินการสอน              
ในระดับดีขึ้นไป  
๒. ร้อยละ ๘๐                    
ของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่มี                 
ผลการประเมิน
คุณลักษณะตาม
จุดมุ่งหมายเฉพาะ
ของกิจกรรม                   
ในระดับดีขึ้นไป  
๓. มีผลงานที่ได้รบั
การเผยแพร่ในการ
ประชุมวชิาการ          
อย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ 

๔. ร้อยละ ๗๕ ขึ้น
ไปของนักเรียนที่มี
ผลการเรียนในระดบั
กลุ่มสูงขึ้นไป 



๗๙ 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

กิจกรรม/กรอบ
การด าเนินงาน 

 

เกณฑ์ชี้วัด
ความส าเร็จ 

๒.พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร 

๑. เพื่อให้บุคลากร
ได้พัฒนาตนเอง     
ด้านภาษาอังกฤษ
และน าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาครูบุคลากร
ในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในการ
สื่อสารและการเรียน
การสอน 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรโรงเรียนธีกานท ์
บ้านโฮง่ ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครู บุคลากรของโรงเรียน     
ธีรกานท์บา้นโฮ่งมีการพัฒนาการ
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และการเรียนการสอน 
๒. ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารและการเรียนการ
สอน 

 

๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู บุคลากร 

๒.ส่งเสริมและพัฒนาครู
บุคลากรในการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและการเรียนการ
สอน 
๓. กิจกรรมเรียนรู้
ภาษาอังกฤษประจ าวนั 
 

๑. ร้อยละ๗๐ของ
บุคลากรได้พฒันา
ตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษและ
น าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียน 
๒. ร้อยละ ๘๐ของ
ครูและบุคลากรที่
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาในการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและการเรียน
การสอน 



๘๐ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

         ๓.๑ ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
               ในชีวิตได้ แยกตามกลุ่มสาระ  ปีการศึกษา 2562  

 
 จากตาราง พบว่า ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ในระดับ ๓ ดี  คิดเป็นร้อยละ  92.92   และแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังภาพ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รู้วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวม 

แผนภูมิกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตได้  แยกตามกลุ่มสาระ ปีการศึกษา  2562 

ระดับ 3 ระดับ 2  ระดับ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2  
(พอใช้) 

ระดับ1 
(ปรับปรุง) 

ภาษาไทย 81.82 18.18 - 

คณิตศาสตร์ 94.74 5.26 - 

รู้วิทยาศาสตร์ 96.77 3.23 - 

สังคมศึกษาฯ 80.00 20.00 - 

สุขศึกษาพลศึกษา 100.00 - - 

ศิลปะ 100.00 - - 

การงานอาชีพฯ 100.00 - - 

ภาษาต่างประเทศ 90.00 10.00 - 

เฉลี่ยรวม 92.92 7.08 - 



๘๑ 

 

 

  ๓.๒   ผลการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2  
(พอใช้) 

ระดับ1 
(ปรับปรุง) 

ภาษาไทย 80.00 20.00 - 

คณิตศาสตร์ 87.50 12.50 - 

วิทยาศาสตร์ 76.92 23.08 - 

สังคมศึกษาฯ 83.33 16.67 - 

สุขศึกษาพลศึกษา 100 - - 

ศิลปะ 66.67 33.33 - 

การงานอาชีพฯ 100 - - 

ภาษาต่างประเทศ 83.33 16.67 - 

เฉลี่ยรวม 84.72 15.28 - 

 
จากตาราง พบว่า ผลการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้                         

ในระดับ ๓  ดี  คิดเป็นร้อยละ  84.72 และแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังภาพ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวม 

แผนภูมิแสดงการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 3  ระดับ 2  ระดับ 1 



๘๒ 

 

 

          3.3 ผลการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก แยกตามกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

จากตาราง พบว่า ผลการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ในระดับ ๓  ดี  คิดเป็นร้อยละ  88.71 
และแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังภาพ 
 

 
             
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวม 

แผนภูมิการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 3  ระดับ 2  ระดับ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2  
(พอใช้) 

ระดับ1 
(ปรับปรุง) 

ภาษาไทย 100.00 - - 

คณิตศาสตร์ 94.74 5.26 - 

วิทยาศาสตร์ 77.42 22.58 - 

สังคมศึกษาฯ 80.00 20.00 - 

สุขศึกษาพลศึกษา 87.50 12.50 - 

ศิลปะ 100.00 - - 

การงานอาชีพฯ 100.00 - - 

ภาษาต่างประเทศ 70.00 30.00 - 

เฉลี่ยรวม 88.71 11.29 - 



๘๓ 

 

 

 3.4 ผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
                 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 

 

  
 จากตาราง พบว่า ผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน ในระดับ ๓  ดี   คิดเป็นร้อยละ  83.54 และแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังภาพ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวม 

แผนภูมิการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2562 

ระดับ 3  ระดับ 2  ระดับ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2  
(พอใช้) 

ระดับ1 
(ปรับปรุง) 

ภาษาไทย 72.73 27.27 - 

คณิตศาสตร์ 73.68 26.32 - 

วิทยาศาสตร์ 93.55 6.45 - 

สังคมศึกษาฯ 80.00 20.00 - 

สุขศึกษาพลศึกษา 75.00 25.00 - 

ศิลปะ 83.33 16.67 - 

การงานอาชีพฯ 100.00 - - 

ภาษาต่างประเทศ 90.00 10.00 - 

เฉลี่ยรวม 83.54 16.46 - 



๘๔ 

 

 

      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
                 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   ปีการศึกษา 2562 
                

  จากตาราง พบว่า มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้   ในระดับ ๓  ดี  คิดเป็นร้อยละ  89.74 และ
แสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังภาพ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวม 

แผนภูมิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 3  ระดับ 2  ระดับ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2  
(พอใช้) 

ระดับ1 
(ปรับปรุง) 

ภาษาไทย 100 - - 

คณิตศาสตร์ 75.00 25.00 - 

วิทยาศาสตร์ 84.62 15.38 - 

สังคมศึกษาฯ 100 - - 

สุขศึกษาพลศึกษา 100 - - 

ศิลปะ 100 - - 

การงานอาชีพฯ 75.00 25.00 - 

ภาษาต่างประเทศ 83.33 16.67 - 

เฉลี่ยรวม 89.74 10.26 - 



๘๕ 

 

 

    ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
          สรุปการจัดการเรียนรู้ (ตามแบบบันทึกมาตรฐาน วก.5) ปีการศึกษา 2562 

ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ 3(ดี) ระดับคุณภาพ 2(พอใช้) ระดับคุณภาพ 1(ปรับปรุง) หมาย
เหตุ ปีการศึกษา 2562 

 
ปีการศึกษา 2562 

 
ปีการศึกษา 2562 

 
3.1 

92.92 7.08 
-  

3.2 
84.72 15.28 

-  

3.3 
88.71 11.29 

-  

3.4 
83.54 16.46 

-  

3.5 
89.74 10.26 

-  

เฉลี่ย 87.93 12.07 -  

 
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          สรุปการจัดการเรียนรู้ (ตามแบบบันทึกมาตรฐาน วก.๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

 
ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ๓(ดี) ระดับคุณภาพ ๒(พอใช้) ระดับคุณภาพ ๑(ปรับปรุง)  
หมาย
เหตุ 

ปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
 

๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๓.๑ ๘๒.๗๗ ๙๐.๔๒ 
92.92 

๑๗.๒๓ ๙.๕๘ 
7.08 

- - -  

๓.๒ ๘๓.๕๑ ๘๓.๖๐ 
84.72 

๑๖.๔๙ ๑๖.๔๐ 
15.28 

- - -  

๓.๒ ๙๑.๓๕ ๘๕.๖๙ 
88.71 

๘.๖๕ ๑๔.๓๑ 
11.29 

- - -  

๓.๔ ๘๔.๐๒ ๘๗.๒๖ 
83.54 

๑๕.๙๘ ๑๒.๗๔ 
16.46 

- - -  

๓.๕ ๘๔.๐๒ ๘๒.๖๖ 
89.74 

๑๕.๙๘ ๑๗.๓๔ 
10.26 

- - -  

เฉลี่ย ๘๕.๑๓ ๘๕.๙๓ 87.93 ๑๔.๘๗ ๑๔.๐๗ 12.07 - - -  

 
 
 



๘๖ 

 

 

๒. ข้อมูลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ตารางแสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๖.๓๘ ๓๒.๘๓ ๒๙.๑๒ ๓๐.๐๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๗.๐๔ ๓๒.๙๔ ๒๗.๖๒ ๓๐.๖๐ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๖.๘๔ ๓๒.๙๘ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๓๓.๒๕ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ 

 
ตารางแสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๑.๒๗ ๓๖.๙๓ ๒๕.๙๐ ๒๔.๕๕ ๒๘.๘๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๑.๔๑ ๓๖.๐๒ ๒๗.๖๖ ๒๔.๐๖ ๒๙.๐๙ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๓.๐๒ ๓๖.๖๒ ๒๘.๙๗ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ 

 
๒) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ตารางแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ที ่ รหัสวชิา 
กลุ่มตน้ 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา
ระดบั ๒ 
 ขึ้นไป 

มส,ร,
๐ 

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย ๑๙ ๑๙ ๔๒ ๖๑ ๖๐ ๘๕ ๗๔ ๑๔๕ ๕๐๕ ๘๔.๑๖ 
๒ คณิตศาสตร์ ๔๔ ๗๒ ๕๒ ๙๖ ๘๗ ๖๘ ๓๘ ๔๘ ๕๐๕ ๖๖.๗๓ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๖ ๕๖ ๙๙ ๑๔๒ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๒๖ ๑๓๖ ๘๔๒ ๘๐.๘๘ 
๔ สังคมศึกษา ๓๙ ๓๔ ๙๙ ๑๕๖ ๑๓๔ ๑๗๐ ๑๕๙ ๒๑๙ ๑๐๑๐ ๘๒.๙๗ 
๕ สุขศึกษาฯ ๑๕ ๑๑ ๕๕ ๗๐ ๑๐๔ ๑๔๘ ๑๖๗ ๔๔๐ ๑๐๑๐ ๙๑.๙๘ 
๖ ศิลปศึกษา ๗  ๕ ๖๐ ๖๑ ๑๕๔ ๒๖๗ ๔๕๖ ๑๐๑๐ ๙๘.๘๑ 
๗ การงานอาชีพฯ ๒๖ ๒๘ ๓๔ ๓๑ ๔๘ ๗๓ ๙๒ ๑๗๓ ๕๐๕ ๘๒.๕๗ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๒๗ ๙๔ ๗๗ ๗๘ ๖๐ ๖๕ ๔๐ ๖๔ ๕๐๕ ๖๐.๗๙ 

๙ ภาษาต่างประเทศ ๑๕ ๓๐ ๔ ๓๓ ๒๒ ๔๗ ๔๘ ๙๓ ๒๙๒ ๘๓.๒๒ 

๑๐ IS ๒ ๑๑ ๔ ๓ ๙ ๑๘ ๓๘ ๗๙ ๑๖๔ ๘๙.๖๓ 
รวม ๒๐๐ ๓๕๕ ๔๗๑ ๗๓๐ ๗๒๓ ๙๖๗ ๑๐๔๙ ๑๘๕๓ ๖๓๔๘  

ร้อยละ ๓.๑๕ ๕.๕๙ ๗.๔๒ ๑๑.๕๐ ๑๑.๓๙ ๑๕.๒๓ ๑๖.๕๒ ๒๙.๑๙ ๑๐๐  
รวมกลุ่ม ๑๖.๑๖ ๑๑.๕๐ ๗๒.๓๔   

 



๘๗ 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ที ่ รหัสวชิา 
กลุ่มตน้ 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา

ระดบั ๒.๕ 
ขึ้นไป 

มส,ร,
๐ 

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย ๑๙ ๑๙ ๔๒ ๖๑ ๖๐ ๘๕ ๗๔ ๑๔๕ ๕๐๕ ๗๒.๐๘ 
๒ คณิตศาสตร์ ๔๔ ๗๒ ๕๒ ๙๖ ๘๗ ๖๘ ๓๘ ๔๘ ๕๐๕ ๔๗.๗๒ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๖ ๕๖ ๙๙ ๑๔๒ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๒๖ ๑๓๖ ๘๔๒ ๖๔.๐๑ 
๔ สังคมศึกษา ๓๙ ๓๔ ๙๙ ๑๕๖ ๑๓๔ ๑๗๐ ๑๕๙ ๒๑๙ ๑๐๑๐ ๖๗.๕๒ 
๕ สุขศึกษาฯ ๑๕ ๑๑ ๕๕ ๗๐ ๑๐๔ ๑๔๘ ๑๖๗ ๔๔๐ ๑๐๑๐ ๘๕.๐๕ 
๖ ศิลปศึกษา ๗  ๕ ๖๐ ๖๑ ๑๕๔ ๒๖๗ ๔๕๖ ๑๐๑๐ ๙๒.๘๗ 
๗ การงานอาชีพฯ ๒๖ ๒๘ ๓๔ ๓๑ ๔๘ ๗๓ ๙๒ ๑๗๓ ๕๐๕ ๗๖.๔๔ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๒๗ ๙๔ ๗๗ ๗๘ ๖๐ ๖๕ ๔๐ ๖๔ ๕๐๕ ๔๕.๓๕ 

๙ ภาษาต่างประเทศ ๑๕ ๓๐ ๔ ๓๓ ๒๒ ๔๗ ๔๘ ๙๓ ๒๙๒ ๗๑.๙๒ 

๑๐ IS ๒ ๑๑ ๔ ๓ ๙ ๑๘ ๓๘ ๗๙ ๑๖๔ ๘๗.๘๐ 
รวม ๒๐๐ ๓๕๕ ๔๗๑ ๗๓๐ ๗๒๓ ๙๖๗ ๑๐๔๙ ๑๘๕๓ ๖๓๔๘  

ร้อยละ ๓.๑๕ ๕.๕๙ ๗.๔๒ ๑๑.๕๐ ๑๑.๓๙ ๑๕.๒๓ ๑๖.๕๒ ๒๙.๑๙ ๑๐๐  
รวมกลุ่ม ๑๖.๑๖ ๑๑.๕๐ ๗๒.๓๔   

 
 
๒) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ตารางแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที ่ รหัสวชิา 
กลุ่มตน้ 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา
ระดบั ๒ 
 ขึ้นไป 

มส,ร,
๐ 

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย ๖ ๕ ๓ ๓๔ ๕๐ ๘๖ ๕๗ ๘๘ ๓๒๙ ๙๕.๗๔ 
๒ คณิตศาสตร์ ๑๕ ๖๗ ๔๙ ๔๙ ๒๗ ๒๘ ๒๗ ๖๗ ๓๒๙ ๖๐.๑๘ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๙ ๑๘ ๓๘ ๔๗ ๖๐ ๕๗ ๔๖ ๕๔ ๓๒๙ ๘๐.๒๔ 
๔ สังคมศึกษา ๑๕ ๒๒ ๓๔ ๖๐ ๘๘ ๑๑๘ ๙๔ ๑๒๔ ๕๕๕ ๘๗.๒๑ 
๕ สุขศึกษาฯ ๘  ๓ ๒๔ ๒๗ ๖๔ ๑๒๓ ๘๑ ๓๓๐ ๙๖.๖๗ 
๖ ศิลปศึกษา ๓   ๑ ๓ ๒๘ ๘๙ ๒๐๕ ๓๒๙ ๙๙.๐๙ 
๗ การงานอาชีพฯ ๑๘  ๕ ๑๙ ๓๔ ๕๓ ๗๗ ๑๑๙ ๓๒๙ ๙๒.๙๒ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๑๒ ๒๖ ๓๘ ๖๙ ๔๖ ๕๒ ๓๓ ๕๓ ๓๒๙ ๗๖.๙๐ 

๙ ภาษาต่างประเทศ ๒ ๑๓ ๑๑ ๒๙ ๒๕ ๒๔ ๒๒ ๔๒ ๑๖๘ ๘๔.๕๒ 

๑๐ IS ๑ ๖ ๑ ๘ ๑๕ ๒๙ ๒๐ ๒๔ ๑๐๔ ๙๒.๓๑ 
รวม ๘๙ ๑๕๗ ๑๘๒ ๓๔๐ ๓๗๕ ๕๓๙ ๕๘๘ ๘๕๗ ๓๑๓๑  

ร้อยละ ๒.๘๔ ๕.๐๑ ๕.๘๑ ๑๐.๘๖ ๑๑.๙๘ ๑๗.๒๑ ๑๘.๗๘ ๒๗.๓๗ ๑๐๐  
รวมกลุ่ม ๑๓.๖๗ ๑๐.๘๖ ๗๕.๓๔   



๘๘ 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ที ่ รหัสวชิา 
กลุ่มตน้ 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา

ระดบั ๒.๕ 
ขึ้นไป 

มส,ร,
๐ 

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย ๖ ๕ ๓ ๓๔ ๕๐ ๘๖ ๕๗ ๘๘ ๓๒๙ ๘๕.๔๑ 
๒ คณิตศาสตร์ ๑๕ ๖๗ ๔๙ ๔๙ ๒๗ ๒๘ ๒๗ ๖๗ ๓๒๙ ๔๕.๒๙ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๙ ๑๘ ๓๘ ๔๗ ๖๐ ๕๗ ๔๖ ๕๔ ๓๒๙ ๖๕.๙๖ 
๔ สังคมศึกษา ๑๕ ๒๒ ๓๔ ๖๐ ๘๘ ๑๑๘ ๙๔ ๑๒๔ ๕๕๕ ๗๖.๔๐ 
๕ สุขศึกษาฯ ๘  ๓ ๒๔ ๒๗ ๖๔ ๑๒๓ ๘๑ ๓๓๐ ๘๙.๓๙ 
๖ ศิลปศึกษา ๓   ๑ ๓ ๒๘ ๘๙ ๒๐๕ ๓๒๙ ๙๘.๗๘ 
๗ การงานอาชีพฯ ๑๘  ๕ ๑๙ ๓๔ ๕๓ ๗๗ ๑๑๙ ๓๒๙ ๘๖.๐๒ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๑๒ ๒๖ ๓๘ ๖๙ ๔๖ ๕๒ ๓๓ ๕๓ ๓๒๙ ๕๕.๙๓ 

๙ ภาษาต่างประเทศ ๒ ๑๓ ๑๑ ๒๙ ๒๕ ๒๔ ๒๒ ๔๒ ๑๖๘ ๖๗.๒๖ 

๑๐ IS ๑ ๖ ๑ ๘ ๑๕ ๒๙ ๒๐ ๒๔ ๑๐๔ ๘๔.๖๒ 
รวม ๘๙ ๑๕๗ ๑๘๒ ๓๔๐ ๓๗๕ ๕๓๙ ๕๘๘ ๘๕๗ ๓๑๓๑  

ร้อยละ ๒.๘๔ ๕.๐๑ ๕.๘๑ ๑๐.๘๖ ๑๑.๙๘ ๑๗.๒๑ ๑๘.๗๘ ๒๗.๓๗ ๑๐๐  
รวมกลุ่ม ๑๓.๖๗ ๑๐.๘๖ ๗๕.๓๔   

ตาราง แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวชิา 
กลุ่มตน้ 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา
ระดบั 2  
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 11 30 31 52 61 103 90 123 501 85.63 
2 คณิตศาสตร์ 75 60 36 108 67 61 42 52 501 65.87 
3 วิทยาศาสตร์ 12 51 122 102 98 151 130 96 762 75.72 
4 สังคมศึกษา 108 47 84 128 137 178 139 181 1002 76.15 
5 สุขศึกษาฯ 21 26 44 46 75 134 199 457 1002 90.92 
6 ศิลปศึกษา 2  18 99 63 176 147 497 1002 98.00 
7 การงานอาชีพฯ 7 19 30 52 43 41 34 103 329 82.98 
8 ภาษาอังกฤษ 45 123 69 73 45 66 40 40 501 52.69 

9 ภาษาต่างประเทศ 38 21 18 22 28 50 53 76 306 74.84 

10 IS 14 5 7 5 7 40 32 52 162 83.95 
รวม 333 382 459 687 624 1000 906 1677 6068  

ร้อยละ 5.49 6.30 7.56 11.32 10.28 16.48 14.93 27.64 100  
รวมกลุ่ม 19.35 11.32 69.33   

 
 
 



๘๙ 

 

 

ตาราง แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น  

ที ่ รหัสวชิา 
กลุ่มตน้ 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา

ระดบั 2.5  
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 11 30 31 52 61 103 90 123 501 75.25 
2 คณิตศาสตร์ 75 60 36 108 67 61 42 52 501 44.31 
3 วิทยาศาสตร์ 12 51 122 102 98 151 130 96 762 62.34 
4 สังคมศึกษา 108 47 84 128 137 178 139 181 1002 63.37 
5 สุขศึกษาฯ 21 26 44 46 75 134 199 457 1002 86.33 
6 ศิลปศึกษา 2  18 99 63 176 147 497 1002 88.12 
7 การงานอาชีพฯ 7 19 30 52 43 41 34 103 329 67.17 
8 ภาษาอังกฤษ 45 123 69 73 45 66 40 40 501 38.12 

9 ภาษาต่างประเทศ 38 21 18 22 28 50 53 76 306 67.65 

10 IS 14 5 7 5 7 40 32 52 162 80.86 
รวม 333 382 459 687 624 1000 906 1677 6068  

ร้อยละ 5.49 6.30 7.56 11.32 10.28 16.48 14.93 27.64 100  
รวมกลุ่ม 19.35 11.32 69.33   

 
 
 

ตาราง แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวชิา 
กลุ่มตน้ 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา
ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

มส,ร,
๐ 

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย ๑๑ ๓๐ ๓๑ ๕๒ ๖๑ ๑๐๓ ๙๐ ๑๒๓ ๕๐๑ ๖๓.๐๗ 
๒ คณิตศาสตร์ ๗๕ ๖๐ ๓๖ ๑๐๘ ๖๗ ๖๑ ๔๒ ๕๒ ๕๐๑ ๓๐.๙๔ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๑๒ ๕๑ ๑๒๒ ๑๐๒ ๙๘ ๑๕๑ ๑๓๐ ๙๖ ๗๖๒ ๔๙.๔๘ 
๔ สังคมศึกษา ๑๐๘ ๔๗ ๘๔ ๑๒๘ ๑๓๗ ๑๗๘ ๑๓๙ ๑๘๑ ๑๐๐๒ ๔๙.๗๐ 
๕ สุขศึกษาฯ ๒๑ ๒๖ ๔๔ ๔๖ ๗๕ ๑๓๔ ๑๙๙ ๔๕๗ ๑๐๐๒ ๗๘.๘๔ 
๖ ศิลปศึกษา ๒  ๑๘ ๙๙ ๖๓ ๑๗๖ ๑๔๗ ๔๙๗ ๑๐๐๒ ๘๑.๘๔ 
๗ การงานอาชีพฯ ๗ ๑๙ ๓๐ ๕๒ ๔๓ ๔๑ ๓๔ ๑๐๓ ๓๒๙ ๕๔.๑๐ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๔๕ ๑๒๓ ๖๙ ๗๓ ๔๕ ๖๖ ๔๐ ๔๐ ๕๐๑ ๒๙.๑๔ 

๙ ภาษาต่างประเทศ ๓๘ ๒๑ ๑๘ ๒๒ ๒๘ ๕๐ ๕๓ ๗๖ ๓๐๖ ๕๘.๕๐ 

๑๐ IS ๑๔ ๕ ๗ ๕ ๗ ๔๐ ๓๒ ๕๒ ๑๖๒ ๗๖.๕๔ 
รวม ๓๓๓ ๓๘๒ ๔๕๙ ๖๘๗ ๖๒๔ ๑๐๐๐ ๙๐๖ ๑๖๗๗ ๖๐๖๘  

ร้อยละ ๕.๔๙ ๖.๓๐ ๗.๕๖ ๑๑.๓๒ ๑๐.๒๘ ๑๖.๔๘ ๑๔.๙๓ ๒๗.๖๔ ๑๐๐  
รวมกลุ่ม ๑๙.๓๕ ๑๑.๓๒ ๖๙.๓๓   

 



๙๐ 

 

 

ตาราง แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย   

ที ่ รหัสวชิา 
กลุ่มตน้ 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา
ระดบั 2  
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 8 7 10 43 44 89 44 81 326 92.33 
2 คณิตศาสตร์ 14 61 54 45 43 37 26 46 326 60.43 
3 วิทยาศาสตร์ 12 19 39 63 53 73 39 28 326 78.53 
4 สังคมศึกษา 14 22 26 50 72 102 86 178 550 88.73 
5 สุขศึกษาฯ 6    3 57 107 154 327 98.17 
6 ศิลปศึกษา 4   2 6 3 74 237 326 98.77 
7 การงานอาชีพฯ 10 2 8 22 24 61 55 144 326 93.87 
8 ภาษาอังกฤษ 11 9 37 68 45 81 34 41 326 82.52 

9 ภาษาต่างประเทศ 14 15 12 21 35 22 32 89 240 82.92 

10 IS 5  2 8 13 27 19 29 103 93.20 
รวม 98 135 188 322 338 552 516 1027 3176  

ร้อยละ 3.09 4.25 5.92 10.14 10.64 17.38 16.25 32.34 100  
รวมกลุ่ม 13.26 10.14 76.61 13.26  

 
 

ตาราง แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย  

ที ่ รหัสวชิา 
กลุ่มตน้ 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา

ระดบั 2.5  
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 8 7 10 43 44 89 44 81 326 79.14 
2 คณิตศาสตร์ 14 61 54 45 43 37 26 46 326 46.63 
3 วิทยาศาสตร์ 12 19 39 63 53 73 39 28 326 59.20 
4 สังคมศึกษา 14 22 26 50 72 102 86 178 550 79.64 
5 สุขศึกษาฯ 6    3 57 107 154 327 98.17 
6 ศิลปศึกษา 4   2 6 3 74 237 326 98.16 
7 การงานอาชีพฯ 10 2 8 22 24 61 55 144 326 87.12 
8 ภาษาอังกฤษ 11 9 37 68 45 81 34 41 326 61.66 

9 ภาษาต่างประเทศ 14 15 12 21 35 22 32 89 240 74.17 

10 IS 5  2 8 13 27 19 29 103 85.44 
รวม 98 135 188 322 338 552 516 1027 3176  

ร้อยละ 3.09 4.25 5.92 10.14 10.64 17.38 16.25 32.34 100  
รวมกลุ่ม 13.26 10.14 76.61 13.26  

 
 



๙๑ 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย  ตอนต้น  

ที ่ รหัสวชิา 
กลุ่มตน้ 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา

ระดบั ๓ ขึน้
ไป 

มส,ร,
๐ 

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย ๘ ๗ ๑๐ ๔๓ ๔๔ ๘๙ ๔๔ ๘๑ ๓๒๖ ๖๕.๖๔ 
๒ คณิตศาสตร์ ๑๔ ๖๑ ๕๔ ๔๕ ๔๓ ๓๗ ๒๖ ๔๖ ๓๒๖ ๓๓.๔๔ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๑๒ ๑๙ ๓๙ ๖๓ ๕๓ ๗๓ ๓๙ ๒๘ ๓๒๖ ๔๒.๙๔ 
๔ สังคมศึกษา ๑๔ ๒๒ ๒๖ ๕๐ ๗๒ ๑๐๒ ๘๖ ๑๗๘ ๕๕๐ ๖๖.๕๕ 
๕ สุขศึกษาฯ ๖    ๓ ๕๗ ๑๐๗ ๑๕๔ ๓๒๗ ๙๗.๒๕ 
๖ ศิลปศึกษา ๔   ๒ ๖ ๓ ๗๔ ๒๓๗ ๓๒๖ ๙๖.๓๒ 
๗ การงานอาชีพฯ ๑๐ ๒ ๘ ๒๒ ๒๔ ๖๑ ๕๕ ๑๔๔ ๓๒๖ ๗๙.๗๕ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๑๑ ๙ ๓๗ ๖๘ ๔๕ ๘๑ ๓๔ ๔๑ ๓๒๖ ๔๗.๘๕ 

๙ ภาษาต่างประเทศ ๑๔ ๑๕ ๑๒ ๒๑ ๓๕ ๒๒ ๓๒ ๘๙ ๒๔๐ ๕๙.๕๘ 

๑๐ IS ๕  ๒ ๘ ๑๓ ๒๗ ๑๙ ๒๙ ๑๐๓ ๗๒.๘๒ 
รวม ๙๘ ๑๓๕ ๑๘๘ ๓๒๒ ๓๓๘ ๕๕๒ ๕๑๖ ๑๐๒๗ ๓๑๗๖  

ร้อยละ ๓.๐๙ ๔.๒๕ ๕.๙๒ ๑๐.๑๔ ๑๐.๖๔ ๑๗.๓๘ ๑๖.๒๕ ๓๒.๓๔ ๑๐๐  
รวมกลุ่ม ๑๓.๒๖ ๑๐.๑๔ ๗๖.๖๑ ๑๓.๒๖  

 
  ๕.๒  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๗๘.๓๒ ๘๐.๙๕ ๘๓.๘๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๗๗.๓๘ ๘๒.๓๐ ๗๒.๓๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๗๖.๕๒ ๘๓.๗๗ ๘๔.๑๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๗๖.๙๔ ๘๖.๗๘ ๘๘.๙๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๘๔.๔๒ ๘๓.๒๓ ๘๘.๓๕ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๗๖.๖๘ ๗๒.๒๐ ๖๘.๖๖ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๒๘ ๘๓.๔๘ ๘๒.๒๘ 



๙๒ 

 

 

 

 
๓) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ตาราง แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวชิา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มด ี กลุ่มดีเยีย่ม 

รวม 
ร้อยละทีผ่่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๒ ๒๒ ๑๖๙ ๓๑๓ ๕๐๖ ๙๙.๖๐ 
๒ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๖ ๑๒๕ ๓๕๔ ๕๐๖ ๙๙.๘๐ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๔ ๓๕ ๒๘๖ ๕๑๙ ๘๔๔ ๙๙.๕๓ 
๔ สังคมศึกษา ๔ ๑๑ ๓๕๔ ๖๔๓ ๑๐๑๒ ๙๙.๖๐ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๓ ๗ ๓๒๙ ๖๗๓ ๑๐๑๒ ๙๙.๗๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๓  ๓๓๐ ๖๗๙ ๑๐๑๒ ๙๙.๗๐ 
๗ การงานอาชีพฯ ๒ ๒๕ ๑๕๔ ๓๒๕ ๕๐๖ ๙๙.๖๐ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๑  ๑๒๖ ๓๗๙ ๕๐๖ ๙๙.๘๐ 

๙ ภาษาต่างประเทศ   ๖ ๒๘๗ ๒๙๓ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ IS ๑  ๓๐ ๑๓๔ ๑๖๕ ๙๙.๓๙ 
รวม ๒๑ ๑๒๖ ๑๙๐๙ ๔๓๐๖ ๖๓๖๒  

ร้อยละ ๐.๓๓ ๑.๙๘ ๓๐.๐๑ ๖๗.๖๘ ๑๐๐  
รวมกลุ่ม ๒.๓๑ ๙๗.๖๙   
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามระดบัขั้น 
ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปิ ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 



๙๓ 

 

 

 
ตาราง แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวชิา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มด ี กลุ่มดีเยีย่ม 

รวม 
ร้อยละทีผ่่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๑ ๓ ๘๑ ๒๔๔ ๓๒๙ ๙๙.๗๐ 
๒ คณิตศาสตร์  ๑๒ ๑๒๕ ๑๙๒ ๓๒๙ ๑๐๐.๐๐ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๑ ๒๒ ๘๗ ๒๑๙ ๓๒๙ ๙๙.๗๐ 
๔ สังคมศึกษา ๑ ๓ ๑๗๔ ๓๗๗ ๕๕๕ ๙๙.๘๒ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา  ๑ ๒๕ ๓๐๔ ๓๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๑  ๒ ๓๒๖ ๓๒๙ ๙๙.๗๐ 
๗ การงานอาชีพฯ ๒  ๗๖ ๒๕๑ ๓๒๙ ๙๙.๓๙ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๑  ๔๘ ๒๘๐ ๓๒๙ ๙๙.๗๐ 

๙ ภาษาต่างประเทศ    ๑๘๘ ๑๘๘ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ IS   ๑๘ ๘๖ ๑๐๔ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๗ ๔๑ ๖๓๖ ๒๔๖๗ ๓๑๕๑  

ร้อยละ ๐.๒๒ ๑.๓๐ ๒๐.๑๘ ๗๘.๒๙ ๑๐๐  
รวมกลุ่ม ๑.๕๒ ๙๘.๔๘   

 

ตาราง แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวชิา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มด ี กลุ่มดีเยีย่ม 

รวม 
ร้อยละทีผ่่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย  ๔๒ ๑๒๐ ๓๓๙ ๕๐๑ ๑๐๐.๐๐ 
๒ คณิตศาสตร์  ๔๒ ๙๘ ๓๖๑ ๕๐๑ ๑๐๐.๐๐ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๑ ๓๙ ๑๕๙ ๔๖๔ ๖๖๓ ๙๙.๘๕ 
๔ สังคมศึกษา ๑ ๒๘ ๔๐๙ ๕๖๔ ๑๐๐๒ ๙๙.๙๐ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๒  ๒๑๖ ๗๘๔ ๑๐๐๒ ๙๙.๘๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๑  ๑๙ ๙๘๒ ๑๐๐๒ ๙๙.๙๐ 
๗ การงานอาชีพฯ  ๒๒ ๑๔๗ ๑๖๐ ๓๒๙ ๑๐๐.๐๐ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๑ ๔๔ ๔๔ ๔๑๒ ๕๐๑ ๙๙.๘๐ 

๙ ภาษาต่างประเทศ  ๓๐ ๙๐ ๑๘๖ ๓๐๖ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ IS   ๓๐ ๑๓๒ ๑๖๒ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๖ ๒๔๗ ๑๓๓๒ ๔๓๘๔ ๕๙๖๙  

ร้อยละ ๐.๑๐ ๔.๑๔ ๒๒.๓๒ ๗๓.๔๕ ๑๐๐  
รวมกลุ่ม ๔.๒๔ ๙๕.๗๖   

 

 



๙๔ 

 

 

ตาราง แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวชิา 
ไม่ผ่าน  
(คน) 

ผ่าน กลุ่มด ี กลุ่มดีเยีย่ม 
รวม 

ร้อยละทีผ่่าน
การประเมนิ ๓ 

ขึ้นไป ๐ ๑ ๒ ๓ 
๑ ภาษาไทย ๒ ๑๐ ๑๑๑ ๒๐๓ ๓๒๖ ๙๙.๓๙ 
๒ คณิตศาสตร์ ๑ ๕ ๑๓๕ ๑๘๕ ๓๒๖ ๙๙.๖๙ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑๘ ๑๓๗ ๑๗๐ ๓๒๖ ๙๙.๖๙ 
๔ สังคมศึกษา ๒ ๗ ๑๑๗ ๔๒๔ ๕๕๐ ๙๙.๖๔ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๔  ๑๙ ๓๐๔ ๓๒๗ ๙๘.๗๘ 
๖ ศิลปศึกษา ๔  ๑ ๓๒๑ ๓๒๖ ๙๘.๗๗ 
๗ การงานอาชีพฯ ๓  ๒๑ ๓๐๒ ๓๒๖ ๙๙.๐๘ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๔  ๑๗ ๓๐๕ ๓๒๖ ๙๘.๗๗ 

๙ ภาษาต่างประเทศ ๒  ๓ ๒๓๕ ๒๔๐ ๙๙.๑๗ 

๑๐ IS  ๕ ๙ ๘๙ ๑๐๓ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๒๓ ๔๕ ๕๗๐ ๒๕๓๘ ๓๑๗๖ 

ร้อยละ  ๐.๗๒ ๑.๔๒ ๑๗.๙๕ ๗๙.๙๑ ๑๐๐ 
รวมกลุ่ม ๒.๑๔ ๙๗.๘๖   

 
 

๔) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตาราง แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวชิา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มด ี กลุ่มดีเยีย่ม 

รวม 
ร้อยละทีผ่่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๒ ๒๖ ๑๔๙ ๓๒๙ ๕๐๖ ๙๙.๖๐ 
๒ คณิตศาสตร์ ๑ ๖๓ ๒๑๑ ๒๓๑ ๕๐๖ ๙๙.๘๐ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๔ ๓๔ ๒๗๐ ๕๓๖ ๘๔๔ ๙๙.๕๓ 
๔ สังคมศึกษา ๔ ๘๒ ๓๙๑ ๕๓๕ ๑๐๑๒ ๙๙.๖๐ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๓ ๑๒ ๒๕๐ ๗๔๗ ๑๐๑๒ ๙๙.๗๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๓  ๓๑๑ ๖๙๘ ๑๐๑๒ ๙๙.๗๐ 
๗ การงานอาชีพฯ ๒ ๕๕ ๑๕๗ ๒๙๒ ๕๐๖ ๙๙.๖๐ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๒ ๔ ๓๘๐ ๑๒๐ ๕๐๖ ๙๙.๖๐ 

๙ ภาษาต่างประเทศ  ๓๐ ๑๘๖ ๗๗ ๒๙๓ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ IS ๑ ๒ ๗๖ ๘๖ ๑๖๕ ๙๙.๓๙ 
รวม  ๒๒ ๓๐๘ ๒๓๘๑ ๓๖๕๑ ๖๓๖๒ 

ร้อยละ  ๐.๓๕ ๔.๘๔ ๓๗.๔๓ ๕๗.๓๙ ๑๐๐ 
รวมกลุ่ม ๕.๑๙ ๙๔.๘๑   

 
 



๙๕ 

 

 

ตาราง แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวชิา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มด ี กลุ่มดีเยีย่ม 

รวม 
ร้อยละทีผ่่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๑ ๔ ๘๑ ๒๔๓ ๓๒๙ ๙๙.๗๐ 
๒ คณิตศาสตร์  ๒๑ ๑๘๕ ๑๒๓ ๓๒๙ ๑๐๐.๐๐ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๑ ๒๒ ๑๔๑ ๑๖๕ ๓๒๙ ๙๙.๗๐ 
๔ สังคมศึกษา ๑ ๒ ๒๗๒ ๒๘๐ ๕๕๕ ๙๙.๘๒ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา  ๘ ๓๓ ๒๘๙ ๓๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๑  ๕๒ ๒๗๖ ๓๒๙ ๙๙.๗๐ 
๗ การงานอาชีพฯ ๓ ๑ ๑๒๙ ๑๙๖ ๓๒๙ ๙๙.๐๙ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓๔ ๑๖๓ ๑๓๑ ๓๒๙ ๙๙.๗๐ 

๙ ภาษาต่างประเทศ   ๔๖ ๑๔๒ ๑๘๘ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ IS  ๖ ๒๒ ๗๖ ๑๐๔ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๘ ๙๘ ๑๑๒๔ ๑๙๒๑ ๓๑๕๑ 

ร้อยละ  ๐.๒๕ ๓.๑๑ ๓๕.๖๗ ๖๐.๙๖ ๑๐๐ 
รวมกลุ่ม ๓.๓๖ ๙๖.๖๔   

 
 

ตาราง แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวชิา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มด ี กลุ่มดีเยีย่ม 

รวม 
ร้อยละทีผ่่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย  ๔๓ ๑๕๕ ๓๐๓ ๕๐๑ ๑๐๐.๐๐ 
๒ คณิตศาสตร์  ๘๔ ๑๘๕ ๒๓๒ ๕๐๑ ๑๐๐.๐๐ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑๔๖ ๑๓๐ ๓๘๖ ๖๖๓ ๙๙.๘๕ 
๔ สังคมศึกษา ๑ ๘๒ ๓๙๔ ๕๒๕ ๑๐๐๒ ๙๙.๙๐ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๒  ๑๙๗ ๘๐๓ ๑๐๐๒ ๙๙.๘๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๑  ๙๔ ๙๐๗ ๑๐๐๒ ๙๙.๙๐ 
๗ การงานอาชีพฯ  ๓๙ ๑๓๑ ๑๕๙ ๓๒๙ ๑๐๐.๐๐ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๑ ๖๙ ๒๗๖ ๑๕๕ ๕๐๑ ๙๙.๘๐ 

๙ ภาษาต่างประเทศ  ๑๔ ๑๑๒ ๑๘๐ ๓๐๖ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ IS   ๙๒ ๗๐ ๑๖๒ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๖ ๔๗๗ ๑๗๖๖ ๓๗๒๐ ๕๙๖๙ 

ร้อยละ  ๐.๑๐ ๗.๙๙ ๒๙.๕๙ ๖๒.๓๒ ๑๐๐ 
รวมกลุ่ม ๘.๐๙ ๙๑.๙๑   

 
 
 



๙๖ 

 

 

ตาราง แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวชิา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มด ี กลุ่มดีเยีย่ม 

รวม 
ร้อยละทีผ่่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๒ ๙ ๑๑๕ ๒๐๐ ๓๒๖ ๙๙.๓๙ 
๒ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๔ ๑๗๐ ๑๓๑ ๓๒๖ ๙๙.๖๙ 
๓ วิทยาศาสตร์ ๑ ๓๔ ๑๔๙ ๑๔๒ ๓๒๖ ๙๙.๖๙ 
๔ สังคมศึกษา ๒ ๑๔ ๑๗๖ ๓๕๘ ๕๕๐ ๙๙.๖๔ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๔  ๘ ๓๑๕ ๓๒๗ ๙๘.๗๘ 
๖ ศิลปศึกษา ๔  ๘ ๓๑๔ ๓๒๖ ๙๘.๗๗ 
๗ การงานอาชีพฯ ๒ ๗ ๑๒๗ ๑๙๐ ๓๒๖ ๙๙.๓๙ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๔  ๑๕๓ ๑๖๙ ๓๒๖ ๙๘.๗๗ 

๙ ภาษาต่างประเทศ ๑ ๑๔ ๗๖ ๑๔๙ ๒๔๐ ๙๙.๕๘ 

๑๐ IS  ๕ ๑๐ ๘๘ ๑๐๓ ๑๐๐.๐๐ 
รวม  ๒๑ ๑๐๗ ๙๙๒ ๒๐๕๖ ๓๑๗๖ 

ร้อยละ  ๐.๖๖ ๓.๓๗ ๓๑.๒๓ ๖๔.๗๔ ๑๐๐ 
รวมกลุ่ม ๔.๐๓ ๙๕.๙๗   

 

 
๒. ข้อมูลระดับสถานศึกษา 
 ๒.๑ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร  ( ๑๐ มิ.ย. ๖๒ ) 

ตาราง แสดงจ านวนบุคลกรโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๔๙ - ๘ ๑๘ ๗๖ 
 

๒) รายงานเปรียบเทียบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
ตาราง แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 
ลูกจ้างประจ า 

(คน) 
เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑ ๕๕ ๗ ๓ ๑๙ ๘๕ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ ๕๐ ๘ ๓ ๑๗ ๗๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๔๙ ๘ ๓ ๑๔ ๗๕ 

(ท่ีมา : งานบุคลากร) 

 



๙๗ 

 

 

๓) ข้อมูลพ้ืนฐานของข้าราชการครูจ าแนกตาม ต าแหน่ง/วิทยฐานะบุคลากรทั้งหมดจ านวน ๔๙ คน  
 

ตาราง แสดงข้อมูลข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ที ่ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ สนับสนุนการสอน - - - 

๒ ครูผู้ช่วย - - - 

๓ ค.ศ.๑ _- ๖ ๖ 
๔ ค.ศ.๒ ๙ ๑๒ ๒๑ 
๕ ค.ศ.๓ ๖ ๑๖ ๒๒ 
๖ ค.ศ.๔ - - - 
  รวม ๑๕ ๓๔ ๔๙ 

 
 

๔) ข้อมูลพ้ืนฐานของข้าราชการครู จ าแนกตามกลุ่มงาน/สาระการเรียนรู้บุคลากร  จ านวน ๔๙ คน 
ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลการ จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ ฝ่ายบริหาร ๑ ๑ ๒ 

๒ สนับสนนุการสอน - -  

๓ งานแนะแนว - -  

๔ ภาษาไทย - ๔ ๔ 

๕ วิทยาศาสตร ์ ๕ ๖ ๑๑ 

๖ คณิตศาสตร ์ ๒ ๖ ๘ 

๗ สังคมศึกษาฯ ๒ ๔ ๖ 

๘ ศิลปศึกษา ๑ ๑ ๒ 

๙ สุขศึกษาฯ ๑ ๑ ๒ 

๑๐ การงานอาชีพฯ ๓ ๕ ๘ 

๑๑ ภาษาตา่งประเทศ - ๖ ๖ 

  รวม ๑๕ ๓๔ ๔๙ 
 
 
 
 



๙๘ 

 

 

         ๕) ข้อมูลครูอัตราจ้าง  นักการภารโรง   ลูกจ้างชั่วคราว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
ตาราง แสดงข้อมูลครูอัตราจ้าง  นักการภารโรง   ลูกจ้างชั่วคราว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 

ประเภท 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ช่างครุภัณฑ์ ช้ัน ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ 
พนักงานขับรถ ๑ - ๑ ๑ - ๑ 
ครูอัตราจ้าง - ๔ ๔ 1 3 4 
ครูต่างชาต ิ ๒ ๒ ๔ 2 2 4 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ๒ ๗ ๙ 2 5 7 
คนงาน / ยาม ๒ ๕ ๗ 2 5 7 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ๓ ๘ ๑๑ 4 13 17 

รวม ๑๒ ๒๗ ๓๙ 14 29 43 
 
๓. ข้อมูลนักเรียน    

     ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖2) 
      ๑)  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม ๘๙๒ คน 

ตาราง แสดงจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  รวม ๘๙๒ คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕ ๙๔ ๘๐ ๑๗๔ ๓๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕ ๙๑ ๘๐ ๑๗๑ ๓๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕ ๑๑๐ ๘๘ ๑๙๘ ๔๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕ ๓๙ ๖๖ ๑๐๕ ๒๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕ ๕๑ ๗๓ ๑๒๔ ๒๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๕ ๔๕ ๗๕ ๑๒๐ ๒๔ 

รวมทั้งหมด ๒๕ ๔๓๐ ๔๖๒ ๘๙๒ ๓๖ 

      

 

 

 

 



๙๙ 

 

 

 ๒)  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียน/ปีการศึกษา แนวโน้ม 
(ลดลง/เพิ่มขึ้น) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ม.๑ ๑๖๗ ๑๘๐ ๑๖๖ ๑๗๔ เพิ่มข้ึน 
ม.๒ ๑๙๑ ๑๖๒ ๑๘๒ ๑๗๑ ลดลง 
ม.๓ ๑๕๔ ๑๙๕ ๑๗๙ ๑๙๘ เพิ่มข้ึน 
ม.๔ ๑๖๑ ๑๑๓ ๑๒๔ ๑๐๕ ลดลง 
ม.๕ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๐๙ ๑๒๔ เพิ่มข้ึน 
ม.๖ ๑๓๓ ๑๔๘ ๑๕๒ ๑๒๐ ลดลง 
รวม ๙๖๑ ๙๕๔ ๙๑๒ ๘๙๒ ลดลง 

 
๓. แผนผังโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 

แผนผังโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

ภาพแสดงแผนผังโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 



๑๐๐ 

 

 

๑.๔  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะผสมผสานระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง                      
มีประชากรในอ าเภอบ้านโฮ่ง ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่บ้าน
ห้วยกานและหมู่บ้านป่าป๋วย  อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง เกษตรกร และค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานแห่แค่หลวง งานประเพณี  ยี่เป็ง ประเพณี
สรงน้ า 

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.ต้น อาชีพหลัก คือ รับจ้างและเกษตรกรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๖,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ย          
ต่อครอบครัว ๔ คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยกาน                 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง ด้านหน้าติดกับถนนสายล าพูน - ลี้  ซึ่งเป็นถนนแบบ ๔ ช่องจราจร การคมนาคม
สะดวกสบาย สามารถเดินทางติดต่อกับพ้ืนที่ ใกล้ เคียงโดยทางรถประจ าทาง และรถยนต์ส่วนตัว                                   
โรงเรียนตั้งห่างจากตัวจังหวัดล าพูน ๔๕ กิโลเมตร และท่ีว่าการอ าเภอบ้านโฮ่ง ๘ กิโลเมตร อยู่ใกล้ วัดห้วยกาน  
ตลาดไชยวานิช ธนาคารออมสินสาขาบ้านโฮ่ง ธนาคารกรุงไทย(มหาชน)สาขาบ้านโฮ่ง ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านโฮ่ง สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านโฮ่ง ตลาดโลตัส ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ 
เป็นชนพื้นเมืองทางภาคเหนือ ลักษณะความเป็นอยู่จัดอยู่ในลักษณะผสมผสานระหว่างสังคมชนบทและสังคม
เมืองชุมชนโดยรอบของโรงเรียนประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม และรับจ้าง ผลผลิต
ส าคัญและท ารายได้ให้กับชุมชน คือ กระเทียม หอมแดง ล าไย เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นสังคม
เกษตรกรรมจึงท าให้รายได้ของชุมชนไม่แน่นอน คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในฐานะค่อนข้างปานกลาง     
ในด้านของความร่วมมือประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือ กับโรงเรียนค่อนข้างน้อย เนื่องจากต้องใช้เวลา 
ส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพแต่ในภาพรวมถือได้ว่าชุมชนยังให้ความส าคัญและเอาใจใส่โรงเรียนเป็นอย่างดี
เสมอมา  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบล ที่ว่าการ
อ าเภอบ้านโฮ่ง  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านโฮ่ง  โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ฯลฯ สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร 
และด้านอ่ืน ๆ ในการด าเนินกิจกรรมนักเรียนในพ้ืนที่บริการเป็นนักเรียนจากที่มีชื่อในส าเนาทะเบียนบ้าน  
ของ ๒ ต าบล คือ ต าบลบ้านโฮ่ง และต าบลป่าพลู ของอ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

 

แหล่งเรียนรู้  
    ๑. สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
          แสดงจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ใช้แหล่งเรียนรู้                                   
ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง) 

จุดประสงค์ 

๑. ห้องสมุดโรงเรียน ๖,๔๒๐ เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๒. ห้อง E-Classroom ๓๑๐ เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๓. สื่อออนไลน์ Youtube  Facebook 260 เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๔. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑65 เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๕. ห้องศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 45 เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๖. ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๒20 เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๗ .ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     ๔50 เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๘. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๗89 เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๙. มุมเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมฯ 300 เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๑๐. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 250 เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๑๑. ห้องศูนย์อาเซียน ๑95 เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๑๒. ห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒50 เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๑๓. ห้องจริยศึกษา ๒60 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๔. ห้องคหกรรม ๔90 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๕. ห้องดนตรี ๔80 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๖. ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน ๕60 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๗. ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ๕60 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๘. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๔55 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๙. ธนาคารโรงเรียน ๒400 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๐. สนามบาสเกตบอล  60 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๑. สนามฟุตบอล  ๒50 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๒. โดมเอนกประสงค์  ๒60 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๓. หอประชุมอินทนิล  240 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๔. ห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 50 เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๒๕. บริเวณอ่างปลาหน้าอาคาร ๓ 90 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๖. ห้องพยาบาล 60 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๗. ห้องเรียน DLIT  ๔๐ เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๒๘. อาคารปฏิบัติงานเพาะเห็ด และโรงเรียนเพาะเห็ด               
ของโรงเรียน 

50 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

 

      ๒. สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน            
แสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ช้ัน ชื่อสถานท่ี จ านวน (คน) 
ม.๑ พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง ๑๐ 

 ศูนย์ธุดงค์สถานอ าเภอบ้านโฮ่ง ๕๓ 
 หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่า อ.บ้านโฮ่ง ๑๐ 
 ร้านบ้านโฮ่งพันธ์ไม้ ๑๒ 
 หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง ,หอศิลป์บ้านบัวแก้ว , หอศิลป์อินสม  วงค์สาม ๒๓ 

ม.๒ สวนสมุนไพรบ้านป่าปํวย ๑๙ 
 ศูนย์ธุดงค์สถานอ าเภอบ้านโฮ่ง ๒๐ 
 แม่น้ าลี้ ต าบลบ้านโฮ่ง ๑๗ 
 หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่า อ.บ้านโฮ่ง ๒๘ 
 หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง หอศิลป์บ้านบัวแก้ว , หอศิลป์อินสม  วงค์สาม ๒๖ 
 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ๑๒ 

ม.๓ วัดห้วยกาน ๓๐ 
 แม่น้ าลี้ ต าบลบ้านโฮ่ง ๑๐ 
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ๑๕ 
 พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง ๑๔ 
 ศูนย์ธุดงค์สถานอ าเภอบ้านโฮ่ง ๑๘ 
 หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง ,หอศิลป์บ้านบัวแก้ว , หอศิลป์อินสม  วงค์สาม ๒๖ 

ม.๔ หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง ๓๐ 
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ๓๐ 
 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ ๓๘ 
 หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง ๒๐ 

ม.๕ ศูนย์วัฒนธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง ๔๐ 
 หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง ๑๘ 
 วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน ๒๗ 

ศาลเจ้าพอ่แปดเหลี่ยม ๒๐ 
หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่า อ.บ้านโฮ่ง ๑๙ 
ถ้ าหลวงผาเวียง ๑๔ 
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดล าพูน ๔ 

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ๕ 
ม.๖ หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่า อ.บ้านโฮ่ง ๓๑ 

 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ๒๐ 
 ห้องสมุดประชาชนบ้านโฮ่ง ๒๙ 
 หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง ๒๙ 
 แหล่งผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ๓๘ 
 ฟาร์มเห็ดชุติมาอ าเภอป่าซาง จ.ล าพูน ๑๒ 
 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ๔ 



๑๐๓ 

 

 

๓. แสดงกิจกรรมที่ใช้แหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน ตามแผนงาน ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

ระดับชั้น กิจกรรม วันเดือนปี 
จ านวน
นักเรียน 

ม.๑ 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณสถานกู่ช้าง กู่ม้า วัดพระธาตุหริภุญไชย  และ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ดอยติ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

5 ธันวาคม ๒๕๖2 ๑72  

ม.๒ 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ และวัดสันป่ายางหลวง 
จังหวัดล าพูน 

10 ธันวาคม ๒๕๖2 ๑63  

ม.๓ 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้น้ าพุร้อนสันก าแพง และร่มบ่อสร้าง  อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

5 ธันวาคม ๒๕๖2 ๑68 

ม.๔ 
หอศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่  
 

18 มกราคม ๒๕๖3 ๑๒๓  

ม.๕ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย 18 สิงหาคม ๒๕๖3 ๑21  

ม.๖ 

“ตลาดนัดหลักสูตร” 
ณ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๒4 และ CMU Open 
House มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖2 ๑๓๘  

ทัศนศึกษา จังหวัดเชียงราย 10 ธันวาคม ๒๕๖2 36 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์  วัดดอยค าเชียงใหม่ 5  ธันวาคม  ๒๕๖2 66 
  

  แสดงปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ความรู้ท่ีถ่ายทอด 
๑ พ่ออินสม  สิทธิตัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
๒ พ่อครูสุทันต์  ไชยกันทา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจักสาน 
๓ พ่อแสงค า  มะโนจิตต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจักสาน 
๔ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย ภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟ้อนร า 
๕ นายณัฐชัยโชค  แก้วอาษา. ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล 
๖ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(๑๕คน)  จัดกิจกรรมค่ายพี่เพ่ือน้องหนุนฝันวันส าเร็จ 
๗ นางพร  วารีสุข การอบล าไย 
๘ นายบรรพต  มณีทอง   การเพาะเห็ดนางฟ้า 
๙ นายยงยุทธ  เกษมส่งส่ง วิถีชีวิตพื้นบ้านของไทย 

๑๐ นางสมนา  จินดาหลวง การท าดอกไม้ 
๑๑ นางสายฝน  ยะจอม งานใบตอง 
๑๒ นางสายทอง  ศิริพรมพันธุ์ การท าเค้กล าไย 
๑๓ นางจันทร์สม  สิทธิตัน งานใบตอง ท าเหรียญโปรยทาน ดอกไม้ดับกลิ่นจากใบเตย 
๑๔ นางบัวพักตร์  ฤาชัย การตัดตุง  งานประดิษฐ์จากกระดาษ 
๑๕ นางบัวแก้ว  ค าบุญมา งานจักสาน ท าเหรียญโปรยทาน ดอกไม้จากใบเตย 
๑๖ นายสุนทร   บุญมี  คณะกรรมการประกวดโครงงานอาชีพประเภทอาหาร 
๑๗ นางจินตนา  จิตนารินทร์ คณะกรรมการประกวดโครงงานอาชีพประเภทอื่นๆ 
๑๘ นางสาวณัฐภรณ์  กุนามา สอนการจีบผ้า และท าผางประทีป 
๑๙ นางสาวประภานันท์  วารีวหาเดช สอนตัดผมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 
๒๐ นายชินภูมิ  พัฒนเวศน์ สอนตัดผมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 
๒๑ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลบ้านโฮ่ง สอนการท าพวงกุญแจ และท่ีมัดผม 
๒๒ วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 



๑๐๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   
โรงเรียนธีรกานทบ์้านโฮ่ง 

อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

 

  

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

 

 



๑๐๕ 

 

 

มาตรฐานที่ ๒    มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   จังหวัดล าพูน   มีผลการด าเนินการตามองค์ประกอบทั้ง 
๘  ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑   การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๑.๑ การศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐาน
และประเด็นพิจารณา    
ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามที่
กฎกระทรวง
ประกาศใช้ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน
การศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ   จนน าไปสู่การประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษา            ของ
สถานศึกษา 

- กฎกระทรวง                      
การประกันคุณภาพ                  
พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ค าสั่งโรงเรียน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม  
- ประกาศมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๑.๒ การก าหนด            
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของ                    
แต่ละมาตรฐาน 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
ทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก 
เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดย
ผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่าย                     
อย่างครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน 

- ค าสั่งโรงเรียน 
- บันทึกการประชุม 
- ประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา 
 - บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
- มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
-บันทึกความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๑.๓ มีการประกาศ       
ค่าเป้าหมาย แต่ละ
มาตรฐานว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกรับทราบ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละ
มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 

- ประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา 
- หนังสือเชิญประชุม                     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- บันทึกการประชุม 
- หลักฐานการประชาสัมพันธ์ 
 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี ๑  ระดับ ๕ (๕.๐๐) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 

 
 



๑๐๖ 

 

 

องค์ประกอบที่ ๒   การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน  
                       การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็น
ของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้
ข้อมูลตามสภาพจริง 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา 
และความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

-บุคลากรในสถานศึกษา 
-ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-เอกสารหลักฐานการ SWOT หรือ
เทคนิคอ่ืน ๆ 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
-รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

๒.๒ การก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และเป้าหมายด้าน
ต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่
คุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่าง
ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับแผนการศึกษา
ชาติและความต้องการของชุมชน ซ่ึง
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 

-บุคลากรในโรงเรียน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
-หนังสือเชิญ  
- ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานประจ าปี 
-รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
-ข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๒.๓ ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานกิจกรรม
โครงการที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม 
โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการท างานที่มีระบบ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และด าเนินการในทุกระบบ ครอบคลุม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา  เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

-บุคลากรในโรงเรียน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
-มาตรฐานการศึกษา     ของ
สถานศึกษา 
-แผนพัฒนาการจัดการ ศึกษา 
-แผนปฏิบัติประจ าปี 
-รายงานประจ าปี 
-รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
-เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษา 
-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

๒.๔ การก าหนด
บทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรใน
สถานศึกษาและ
ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบ
และบทบาทหน้าที่
ของผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ก าหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้
บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการ
บริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษา
และบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่าง
ชัดเจน มีการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่
ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
ผู้เกี่ยวข้อง   ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมี
ความพึงพอใจ 

-บุคลากรในโรงเรียน 
-ผู้ปกครอง 
-ค าสั่งมอบหมายงาน    
-บันทึกการประชุม 
-คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานประจ าปี 
-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-ปฏิทนิการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๒.๕ การใช้
งบประมาณ และ
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับกิจกรรม 
โครงการ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุก
โครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-บุคลากรในโรงเรียน 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
-รายงานประจ าปี 
-ข้อมูลสารสนเทศ 
-เอกสารการเงินและบัญชีของ
โรงเรียน 
 
 
 



๑๐๘ 

 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๒.๖ การเสนอ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่าง
กว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

-บุคลากรในโรงเรียน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
-บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานประจ าปี 

๒.๗ การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ(๔) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดย              
เกือบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่
ส าคัญ 

-ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
-เอกสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานประจ าปี 
- เว็บไซต์ของโรงเรียน 

๒.๘ การก าหนด
ปฏิทินการน า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน 

ดีเลิศ(๔) มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติ
การประจ าปี        มีการระบุ
ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุก
โครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม 

-บุคลากรในโรงเรียน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
-ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๒.๙ การเสนอ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ให้ความ
เห็นชอบ 

ดีเลิศ(๔) เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ความเห็นชอบ         และรับรู้
ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ 
และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ 
 

-บุคลากรในโรงเรียน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานประจ าปี 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี ๒ ระดับ ๕ (๔.๖๗) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 

 



๑๐๙ 

 

 

องค์ประกอบที่ ๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
ประเด็นการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๓.๑ การจัดโครงสร้าง 
/ ระบบการบริหาร
ของสถานศึกษาท่ีเอ้ือ
ต่อการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการ
บริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 
ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือ
ระบบการบริหารของสถานศึกษา โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้
ความสามารถอย่างชัดเจน และเอ้ือต่อ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- หัวหน้ากลุ่มงาน  
- ค าสั่งมอบหมายงานฯ  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- แผนภูมิการบริหารงาน  

๓.๒ การก าหนด
ผู้รับผิดชอบและ
จัดระบบสารสนเทศ
ให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุม เป็น
ปัจจุบัน สะดวกต่อ
การเข้าถึงและการ
ให้บริการหรือการ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

ดีเลิศ 
(๔) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท า
ระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มี
ความสะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการ สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
กับหน่วยงานต้นสังกัด 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- หัวหน้ากลุ่มงาน  
- ค าสั่งมอบหมายงานฯ  
- แผนพัฒนาการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- แผนภูมิการบริหารงาน  

๓.๓ การน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประ
โยชนในการบริหารจัด
การศึกษา และการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

ดีเลิศ 
(๔) 

มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านการ
วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม 
และประเมินผล การบริหารจัดการ
และการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- หัวหน้ากลุ่มงาน  
- ค าสั่งมอบหมายงานฯ  
- แผนพัฒนาการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- แผนภูมิการบริหารงาน  

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี ๒ ระดับ ๔ (๔.๓๓) 
แปลความหมาย ดีเลิศ 



๑๑๐ 

 

 

องค์ประกอบที่ ๔   การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๔.๑ การน า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี           สู่
การปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการที่
ก าหนดไว้ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ครบถ้วน เกินร้อยละ 
80 ขึ้นไปของจ านวนโครงการ 
กิจกรรม 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- นักเรียน  
- ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- แบบบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง  
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- รายงานประจ าปี  
- ภาพถ่ายกิจกรรม  
- สื่อ วีดิทัศน์น าเสนอกิจกรรม/
ผลงาน/ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ฯลฯ 
- สังเกตบรรยากาศการท างานของ
บุคลากรในโรงเรียน 

๔.๒ ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามที่ ได้
ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ได้
ก าหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป   พึงพอใจการ
ด าเนินงาน 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- นักเรียน   - ผู้ปกครอง  
- ผู้แทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- แบบบันทึกการปฏิบัติงาน  
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- รายงานประจ าปี  
- ภาพถ่ายกิจกรรม  
- สื่อ วีดิทัศน์น าเสนอกิจกรรม/
ผลงาน/ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ฯลฯ 
 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี ๔ ระดับ ๕ (๕.๐๐) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 



๑๑๑ 

 

 

องค์ประกอบที่ ๕   การติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                       ของสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๕.๑ การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนด
ภารกิจปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมี
การประสานงานอย่างเป็นระบบ 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๕.๒ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาท้ังระดับ
บุคคลและระดับ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา   ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยมีวิธีการและ เครื่องมือที่
หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๕.๓ รายงานและน าผล
การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไป
ใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและ 
น าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน
ด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา การบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

-รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
-บันทึกการประชุม 
-สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพฯ  
 

๕.๔ เตรียมการและให้
ความร่วมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

ดีเลิศ 
(๔) 

สถานศึกษามีการเตรียมการ ทั้งด้านข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงาน 
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-บันทึกการประชุม  
-แผนการประเมินคุณภาพฯ 
-เครื่องมือการประเมินคุณภาพ
ฯ 
-แบบบันทึกผลการประเมินฯ  
-สรุปรายงานผลการประเมินฯ 
-รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
-บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ ฯ 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี ๕ ระดับ ๕(๔.๘๐) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 

 



๑๑๒ 

 

 

องค์ประกอบที่ ๖   การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
                       ของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๖.๑ การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการ
สร้างความเข้าใจในการประเมิน 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนด
ภารกิจปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และ
มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๖.๒ การประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษาด้วย
วิธีการที่เหมาะสม 

ดีเลิศ 
(๔) 

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสม 
 

-รายงานผลการด าเนินงานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
-เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
-บันทึกการนิเทศของผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศ 
-บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์ 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี ๖ ระดับ ๕ (๔.๕๐) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 

 

 

องค์ประกอบที่ ๗   การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
                       ของสถานศึกษา 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๗.๑ การจัดท า
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา โดย
ใช้การประเมิน
แนวใหม ่

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการ
ประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การ
ตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert 
judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(evidence based assessment) โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
-บันทึกการประชุม 
-บันทึกการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 
-รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-บุคลากรในสถานศึกษา 
-บุคลากรภายนอก
สถานศึกษา 

๗.๒ การน าเสนอ
รายงานต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มี
ความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
-บันทึกการประชุม 
-รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
บุคลากรในสถานศึกษา 
-คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๗.๓ การเผยแพร่
รายงานต่อ
สาธารณชน 
หน่วยงานต้น
สังกัดและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
สาธารณชน พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากผู้ได้รับการเผยแพร่  และน าไปใช้ส าหรับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

-เอกสาร เว็บไซต์ 
เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ 
ที่สรุปเพื่อเผยแพร่การ
ประเมินคุณภาพภายใน 
-รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
-บันทึกความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับ
การเผยแพร่ 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี ๗ ระดับ ๕ (๕.๐๐) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 

 

 

 



๑๑๔ 

 

 

องค์ประกอบที่ ๘   การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๘.๑ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องให้เกิด
ขึ้นกับครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษา 
และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ              
และตระหนักในความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติของ
สถานศึกษา 

-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-ค าสั่งมอบหมายงาน  
-บันทึกการประชุม 
-รูปภาพ 
-สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

๘.๒ การน าผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาจากการ
ประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและ
การเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

ดีเลิศ 
(๔) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการบริหารและการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 
-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-รายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน 
-บันทึกการประชุม 
-บุคลาภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๘.๓ การรับการ
ติดตาม ประเมิน
คุณภาพการศึกษา
เพ่ือน าผลมาปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงาน
ภายนอก 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม 
ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้าน
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
เหมาะสม น่าเชื่อถือ และให้ความร่วมมือ
ในการประเมินคุณภาพเพ่ือน าผล
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก 

-รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 
-ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก 
-บันทึกการประชุม 
-สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพฯ  
 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี ๘ ระดับ ๕ (๔.๖๗) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 

 



๑๑๕ 

 

 

สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
(ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561) 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
 

องค์ประกอบ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๖๗ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๔.๓๓ ๔ ดีเลิศ 
องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม และตรวจสอบการด าเนนิงานที่พฒันา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๘๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๕๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔.๖๗ ๕ ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม  ๔.๗๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยีย่ม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 

(2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
 
 

ลงชื่อ                             ประธานกรรมการ 
                                            (นายจรัส   ค าอ้าย) 

 ลงชื่อ  รองประธานกรรมการ ลงชื่อ      .กรรมการ  
                       (นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ)   (นายเมธา  ศรีประทีป) 
   

            ลงชื่อ. กรรมการ  ลงชื่อ ...กรรมการ  
                  (นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล)            (นางอรพินธ์   กันทะรัน)   

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ 
                                            (นายถวิล   ชัยยา) 
 



๑๑๖ 

 

 

 
 

 
   

ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง  มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
  
          ประกาศ ณ วันที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                                                                
         (นายจรสั   ค าอ้าย) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานทบ์้านโฮ่ง 
 

 
 
 
                                                         (นายชัยวฒัน์  ประเสริฐ) 
                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

 



๑๑๗ 

 

 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง    
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------- 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



๑๑๘ 

 

 

  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีคุณภาพและ
มาตรฐานจึงก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสาร แนบท้าย
ประกาศนี้  

                       ประกาศ ณ วันที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

                                             (นายจรัส   ค าอ้าย) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๓  ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ๓  ดี 
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

          ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
           ความคิดเห็น และแก้ปญัหา ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
  ๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
  ๖) มีความรู้  ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ๔  ดีเลิศ 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๔  ดีเลิศ 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

   ๓. ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

   ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการ 
       และการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับ ๔  ดีเลิศ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้                

ในชีวิตได ้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๔. ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู ้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
 
 



๑๒๐ 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม ระดับ ๔ ดีเลิศ ระดับ ๓ ดี ระดับ ๒ ปานกลาง ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 

 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ และเป็น         
ร้อยละ ตามบริบทของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๑ 

 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ที ่ ๒๐๕ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-------------------------------- 

   ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ.๒๕๔๕ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประการใช้กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้
เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐานและ   
คงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง    
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  ของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อ 
สถานศึกษาและทางราชการจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ       พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑)  และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
        

๑. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา       ประกอบด้วย 
         ๑.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
         ๑.๒ นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการ  
         ๑.๓ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
         ๑.๔ นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
     ๑.๕ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
     ๑.๖ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการ 
     ๑.๗ นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
         ๑.๘ นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการ 
         ๑.๙ นางพันนภา  วลีด ารงฺค์   กรรมการ 
         ๑.๑๐ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  กรรมการ 
         ๑.๑๑ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   กรรมการ 
 



๑๒๒ 

 

 

         ๑.๑๒ นางฉวรัตน์  ค าธัญ   กรรมการ 
         ๑.๑๓ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ 
         ๑.๑๔ นางศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมการ 
         ๑.๑๕ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการ 
         ๑.๑๖ นางสาวอ าภา  เขียวดี   กรรมการ 

    ๑.๑๗ นางล าดวน  ติดทะ   กรรมการ 
         ๑.๑๘ นายถวิล  ชัยยา    กรรมการและเลขานุการ 

              ๑.๑๙ นางอรพินธ์   กันทะรัน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน   
 
     ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
     

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

                        
                                                     (นายจรัส  ค าอ้าย)                   
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ที ่ ๒๑๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-------------------------------- 

   ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ.๒๕๔๕ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประการใช้กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้
เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐานและ   
คงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง    
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา             
ของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อสถานศึกษา 
และทางราชการจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ       
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑)  และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 
    ๑. คณะกรรมการอ านวยการ      ประกอบด้วย 
          ๑.๑ นายจรัส  ค าอ้าย    ประธานกรรมการ 
              ๑.๒ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการ 
      ๑.๓ นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการ 
              ๑.๔ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ     

         ๑.๕ นายถวิล  ชัยยา    กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๖ นางอรพินธ์  กันทะรัน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริม  

สนับสนุนให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ                   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 

 



๑๒๔ 

 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      ประกอบด้วย 
         ๒.๑ นายจรัส  ค าอ้าย    ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการ 

    ๒.๓ นายเมธา  ศรีประทีป   กรรมการ 
    ๒.๔ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 

         ๒.๕ นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
         ๒.๖ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
         ๒.๗ นางลาวัลย์  ขยันขาย   กรรมการ 

              ๒.๘ นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการ  
         ๒.๙ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   กรรมการ 
         ๒.๑๐ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
         ๒.๑๑ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมการ 
         ๒.๑๒ นางพันนภา  วลีด ารงค์   กรรมการ 
         ๒.๑๓ นายพินิจ  ทังสุนันท์   กรรมการ 
         ๒.๑๔ นางสาวสุภาพร  เปง็ปิง   กรรมการ 
         ๒.๑๕ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์  กรรมการ 
         ๒.๑๖ นางศรีเริญ  มีพิมพ์   กรรมการ 
         ๒.๑๗ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
         ๒.๑๘ นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมการ 
         ๒.๑๙ นางสาววรัญญา  เป็งปิง   กรรมการ 
         ๒.๒๐ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมการ 
         ๒.๒๑ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการ 
         ๒.๒๒ นางอุมาพร  แก้วปวน   กรรมการ 
         ๒.๒๓ นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม  กรรมการ 
         ๒.๒๔ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการ 
         ๒.๒๕ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   กรรมการ 
         ๒.๒๖ นายสุรัตน์  จี้ฟู    กรรมการ 
         ๒.๒๗ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
         ๒.๒๘ นางสาวอ าภา  เขียวดี   กรรมการ 
         ๒.๒๙ นางสาวญาดา   มาอ้วน   กรรมการ 
         ๒.๓๐ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ 
         ๒.๓๑ นางสาวสุณิสา  บุญผล   กรรมการ 
         ๒.๓๒ นางฉวรัตน์  ค าธัญ   กรรมการ 
         ๒.๓๓ นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมการ 
         ๒.๓๔ นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 

            ๒.๓๕ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
         ๒.๓๖ นายสุทน  คุ้มเสม   กรรมการ 
 



๑๒๕ 

 

 

         ๒.๓๗ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
         ๒.๓๘ นายบรรจบ  ชูมก   กรรมการ 
         ๒.๓๙ นางสาวอรนุช  เรือนค า   กรรมการ 
         ๒.๔๐ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  กรรมการ 
         ๒.๔๑ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการ 
         ๒.๔๒ นายชัยพิชิต  อุดค ามี   กรรมการ 
         ๒.๔๓ นายสุรัติ  จิตนารินทร์   กรรมการ 
         ๒.๔๔ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
         ๒.๔๕ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา  กรรมการ 
         ๒.๔๖ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  กรรมการ      

    ๒.๔๗ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
         ๒.๔๘ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
         ๒.๔๙ นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช  กรรมการ 

    ๒.๕๐ นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
    ๒.๕๑ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 

         ๒.๕๒ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ  กรรมการ 
      ๒.๕๓ นางล าดวน   ติดทะ   กรรมการ 

    ๒.๕๔ นายถวิล  ชัยยา    กรรมการและเลขานุการ 
             ๒.๕๕ นางอรพินธ์  กันทะรัน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและจัดท าข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ, รวมรวมข้อมูลรายงานผู้รับผิดขอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
  ๓. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน     ประกอบด้วย 
      ๓.๑ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่  ๑  ด้านผู้เรียน 
   ๓.๑.๑ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  ประธานกรรมการ 
   ๓.๑.๒ นายเมธา  ศรีประทีป  กรรมการ 
   ๓.๑.๓ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย กรรมการ 
   ๓.๑.๔ นางสาวอ าภา  เขียวดี  กรรมการ 
   ๓.๑.๕ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมการ 
   ๓.๑.๖ นางล าดวน  ติดทะ  กรรมการ 
   ๓.๑.๗ นายพินิจ  ทังสุนันท์  กรรมการ 
   ๓.๑.๘ นางฉวรัตน์  ค าธัญ  กรรมการ 
   ๓.๑.๙ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง  กรรมการ 
   ๓.๑.๑๐ นางอุมาพร  แก้วปวน  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๑.๑๑ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าที่  รวบรวมร่องรอยหลักฐานและสรุปผลตัวชี้วัดด้านผู้เรียน 
 
 



๑๒๖ 

 

 

    ๓.๒ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่  ๒  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
   ๓.๒.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  ประธานกรรมการ 
   ๓.๒.๒ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล กรรมการ 
   ๓.๒.๓ นางสาววรัญญา  เป็งปิง  กรรมการ 
   ๓.๒.๔ นายนิพล  ปลุกเสก  กรรมการ 
   ๓.๒.๕ นางสาวอรนุช  เรือนค า  กรรมการ 
   ๓.๒.๖ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
   ๓.๒.๗ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  กรรมการ 
   ๓.๒.๘ นายสุทน  คุ้มเสม   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ รวบรวมและสรุปผลตัวชี้วัดด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

    ๓.๓ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่  ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   ๓.๓.๑ นายถวิล  ชัยยา   ประธานกรรมการ 
   ๓.๓.๒ นางสาวชลิดา  โอดบาง  กรรมการ 
   ๓.๓.๓ นางพันนภา  วลีด ารงค์  กรรมการ 
   ๓.๓.๔ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม กรรมการ 
   ๓.๓.๕ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  กรรมการ 
   ๓.๓.๖ นางฉวรัตน์  ค าคัญ  กรรมการ 
   ๓.๓.๗ นายเอกดน  อินต๊ะปัน  กรรมการ 
   ๓.๓.๘ นางศรีเริญ  มีพิมพ์  กรรมการ 
   ๓.๓.๙ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๐ นางสาวอ าภา  เขียวดี  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๑ นางอรพินธ์  กันทะรัน  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๒ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๓ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๔ นางอุมาพร  แก้วปวน  กรรมการ 
   ๓.๓.๑๕ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย กรรมการ 
   ๓.๓.๑๖ นางพิชยา  ชูมก   กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๓.๑๗ นางลาวัลย์  ขยันขาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

    มีหน้าที่  รวบรวมและสรุปผลตัวชี้วัดด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    

     ๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง     ประกอบด้วย 
         ๔.๑ นางอรพินธ์  กันทะรัน                     ประธานกรรมการ 
         ๔.๒ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล          กรรมการ 
         ๔.๓ นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย          กรรมการ 
         ๔.๔ นางล าดวน   ติดทะ      กรรมการ 
         ๔.๕ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม                กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๒๗ 

 

 

มีหน้าที ่ น าผลการสรุปตามตัวชี้วัดจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน  
ผลส าเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงาน ต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รายงาน      
ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง   
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
     

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                         
                         
                                                     (นายจรัส  ค าอ้าย)                   
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

 

 ๑๒.  ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร ระดับชาติ 
แสดงผลความส าเร็จในการน าองคก์ร  ท าให้โรงเรียนไดร้ับรางวลัระดับประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ล าดับที ่ ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 

นายนันทพงค์  นิลทิตย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ)                   
การแข่งขันแต่งบทกลอนจากสารานุกรม ได้รับถ้วยรางวัล 
พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ได้รับเหรียญรางวัล  เกียรติบัตร 
พร้อมทุนการศึกษา  สโมสรไลออนส์ประเทศไทย วันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๓  ณ โรงเรียนวชิราวุธวทิยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปี
ที่ ๓ ระดับประเทศ โรงเรียนเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ 
TO BE  NUMBER  ONE ระดับภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๒  ประเภท
ชมรม TO  BE  NUMBER  ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ 
รางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการจัด  
สวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) จังหวัดสุโขทัย   
รางวัลระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๕  การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ                               
ภาคเหนือ (สพม.) จังหวัดสุโขทัย   
รางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๕   โครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓                   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ                                
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง”                    
ระดับประเทศ  โครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้างชีวิต มีคุณค่าลดปัญหา                        
การคิดสั้น” 
นางสาวณัฐธิดา ค าไทย  รับคัดเลือกการแข่งขันกรีฑา วิ่ง ๘๐๐ เมตร 
และ ๑,๕๐๐ เมตร รุ่น ๑๘ ป ีกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค ๕ จังหวัด
ตาก เป็นตัวแทนนักกรีฑาภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติระดับประเทศ 

สโมสรไลออนส์ 
ประเทศไทย 
 
 
 
 
ทูลกระหม่อมหญิง      
อุบลรัตนราชกัญญา                       
สิริวัฒนาพรรณวดี                      
องค์ประธานโครงการ                    
ทูบีนัมเบอร์วัน 
 
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 



๑๒๙ 

 

 

นายนันทพงค์  นิลทิตย์ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

เหรียญรางวัล  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 
จากการชนะเลิศ (ระดับประเทศ) การแข่งขันแต่งบทกลอนจากสารานุกรม 

สโมสรไลออนส์ประเทศไทย 
18 มกราคม ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒  ระดับชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.๑-ม.๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
๑. เด็กหญิงกชกร  นุเงิน     ๒. เด็กหญิงณัฐนิชา  อินมา ๓. เด็กหญิงสิริวนาภรณ์  วงค์ฟั่น 

ครูผู้ควบคุม ๑. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล ๒. นางศรีเริญ  มีพิมพ์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๓๑ 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ล าดับท่ี ๕  ระดับชาติ  
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔-ม.๖  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
๑. นายกรีฑาพล  วงศ์ษายะ  ๒. นายกฤษณะ  ก้อนจ าปา   
๓. นายทยาวัต  สุยะเสาร์ ๔. นายนครชัย  หล้ากาวี 

ครูผู้ควบคุม ๑. นายนิพล  ปลุกเสก ๒. นางศิริญญา  หล้าเต็น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๕  ระดับชาติ 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
๑. นางสาวจินดาทิพย์  วงศ์จันทร์ติ๊บ ๒. นางสาวฉันทชนก  ยะวา ๓. นางสาวธันยมัย  ค าดี  

๔. เด็กชายสุพศิน   ปาสุนัน ๕. นางสาวอนุธิดา    เตจะสังข์  
ครูผู้ควบคุม  ๑.นางสาวอ าภา  เขียวดี        ๒. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

 

 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมีคุณภาพและ    
    ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ 
    และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย ให้ปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ   จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนิน
ควรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวช้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณซน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก   
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้รับการรายงานการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้โรงเรียน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกต่อไป 

 
 
                                               
(ลงชื่อ)………………………………………                            (ลงชื่อ)…………………………………..…… 
         (นายชัยวัฒน์   ประเสริฐ)                   (นายจรัส   ค าอ้าย) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
             ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓       ๑๗  มีนาคม   ๒๕๖๓ 

 
 



๑๓๔ 

 

 

คณะท างาน 
 

๑. นายจรัส  ค าอ้าย  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ประธานกรรมการ 
๒. นายถวิล   ชัยยา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  กรรมการ 
๔. นายเมธา   ศรีประทีป   รองผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  กรรมการ 
๕. นายคมสันต์  พิพัฒวุฒิกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  กรรมการ 
๖. นายพินิจ   ทังสุนันท์      ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางพิชยา  ชูมก   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นางฉวรัตน์  ค าธัญ   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๐. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑. นายสุทน  คุ้มเสม   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๒. นายบรรจบ  ชูมก   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓  นางสาวอ าภา  เขียวดี  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔. นางพันนภา   วลีด ารงค์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๕. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๖. นายนิพล  ปลุกเสก   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๗. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๘. นางสาวชลิดา  โอดบาง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๙. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒๐. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒๑. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒๒. นางอุมาพร  แก้วปวน  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒๓. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ  
๒๔. นางอรพินธ์  กันทะรัน  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. นางล าดวน  ติดทะ   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ           ผู้ชว่ยกรรมการและเลขานุการ 

 

 


