
 
 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment  Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

 

 

 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



ก 
 

 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ด้วยโรงเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน   ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่าง
ชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเพื่อให้
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้              
ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  .ท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา                        
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพต่อไป  
 

 

 
(นายนิพนธ์   แสงเนตร)  

                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  ให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ท่ีสะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และความโดดเด่นของการจัดการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่าน
มาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน  และเตรียมพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอกต่อไป  โดยผ่านกระบวนการแต่งต้ังคณะท างาน  การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  การ
เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  และได้น าเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

            ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ต่อไป 

 

                               โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน                  
                                                                            ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
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สารบญั 

เร่ือง  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
ค าน า  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ จ 
บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๔ 
 *ข้อมูลท่ัวไป ๔ 
 *ข้อมูลครูและบุคลากร ๘ 
 *ข้อมูลนักเรียน ๙ 
 *ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ๙ 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๑ 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ๑๑ 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๐ 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔๖ 
ส่วนท่ี 3  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา ๕๙ 
  จุดเด่น/ จุดควรพัฒนา 

สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

๖๖ 
ส่วนท่ี 4 มาตรฐานความโดดเด่น ๖๗ 
  ด้านความรู้คู่คุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม. 

ด้านการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE 
๖๗ 
๗๑ 

แหล่งอ้างอิง ๗๖ 
ภาคผนวก ๗๗ 
  ข้อมูลมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่  
  ข้อมูลระดับสถานศึกษา 

แผนผังโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
รายงานผลการประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายใน 

 

  ประกาศการใช้มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  ค าส่ัง  
  ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการคุณภาพภายใน  
  ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร รูปภาพ 

บันทึกความเห็นชอบรายงานประจ าปี 
คณะผู้จัดท า 
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สารบญัตาราง 

ตาราง เร่ือง หน้า 
  

 1 แสดงจ านวนบุคลกรในสถานศึกษา ๘ 
 2 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ๘ 
 3 
๔ 

แสดงจ านวนข้าราชการครู พนักงานราชการ  
แสดงจ านวนครูที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 

๘ 
๘ 

 ๕ แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ๙ 
 ๖ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๙ 

 ๗ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

๑๐ 

 ๘ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๓  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑๐ 

 ๙ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

๑๐ 

 ๑๐ แสดงผลการประเมินตนเองของโรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๑ 
      ๑๑ แสดงผลมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ๒๕ 

 1๒ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 256๓ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2๖ 

      1๓ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 256๓ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2๖ 

 1๔ 
 

๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 

แสดงผลมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                   
ของผู้เรียน 
แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๒ ประเด็นท่ี ๑ 
แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๒ ประเด็นท่ี ๒ 
แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๒ ประเด็นท่ี ๓ 
แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๒ ประเด็นท่ี ๔ 
แสดงค่าเฉล่ียจ านวนช่ัวโมงในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา 
แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๒ ประเด็นท่ี ๕ 
แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี ๒ ประเด็นท่ี ๖ 
สรุปผลเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
แสดงผลมาตรฐานท่ี ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนฯ 
แสดงผลการประเมินภาพรวมคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
แสดงการสรุปผล จุดเด่นและจุดควรพัฒนาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒๗ 
 

๓๑ 
๓๒ 
๓๕ 
๓๗ 
๓๗ 
๔๐ 
๔๒ 
๔๒ 
๔๓ 
๕๓ 
๕๖ 
๕๙ 

 



๑ 
 

 
 

บทสรปุผูบ้รหิาร 

 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   ต้ังอยู่เลขท่ี ๓๓๕  ต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน                         
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  มีจ านวนนักเรียน ๙๒๑ คน มีข้าราชการครู 
จ านวน ๕๐. คน  ผู้บริหารจ านวน ๓ คน  ผู้อ านวยการโรงเรียนคือ นายจรัส   ค าอ้าย  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ  ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยมุ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ซึ่งประกอบด้วยระบบหลัก ได้แก่  ระบบการเรียนรู้ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบสนับสนุน 
ได้แก่ ระบบพัฒนาบุคลากร  ระบบบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู   ด้านการบริหารงานภายในโรงเรียนมีการ
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานท่ัวไป สนับสนุนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยใช้ความส าคัญตามมุมมอง 
Balanced Score Card (BSC) การท างานในรูปแบบ TKB Model ใช้วงจร PDRA เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
มีกระบวนการท างาน Work Process ตามรูปแบบ TKB Model โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้น ๔ ด้าน ได้แก่      
ด้านนักเรียน ด้านกระบวนการจัดการศึกษา ด้านการการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร และด้านงบประมาณโดย
ใช้วงจร PDRA เป็นตัวควบคุมคุณภาพและพัฒนางาน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญแนวทางในเชิงระบบและ   
การใช้ TKB Model โดยการสร้างความสามัคคีและใช้ภาวะผู้น าเพื่อให้ระบบมีความสัมพันธ์และสอดรับกับ
กระบวนการท างาน  มีการนิเทศภายในเชิงระบบด้วยเทคนิค  APODAAR   
 จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า มาตรฐาน
การศึกษาโดยรวม  อยู่ในระดับ ๕  ยอดเยี่ยม  มีการด าเนินการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานสถานศึกษา                
ท่ีก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในแต่ละมาตรฐาน  และในมาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพ
การจัดการศึกษา  อยู่ในระดับ ๕  ยอดเย่ียม  บรรลุค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการจัดการคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปท่ีก าหนดไว้     
ได้ร้อยละ ๘๓.๙๗   บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด  และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                    
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลคะแนนสูงกว่าระดับชาติทุกรายวิชารายวิชา  และ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ผลคะแนนสูงกว่าระดับชาติ ๓ รายวิชา ได้แก่วิชาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และ                  
วิชาคณิตศาสตร์  รวมเฉล่ียคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ร้อยละ  ๙๓.๑๖  ด้านคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ๕  ยอดเยี่ยม บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมเฉล่ียร้อยละ 
๙๖.๔๖   และมีค่านิยมตามท่ีสอดคล้องเอกลักษณ์ลักษณ์ของโรงเรียนคือ เด็กดีทูบีนัมเบอร์วัน โดยผู้เรียนได้
เข้าร่วมจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน  จนได้รับรางวัลชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษากลุ่มรักษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีท่ี ๒ ระดับประเทศ  และได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ  “เยาวชนไทย
ท าดีถวายในหลวง”  และโครงงานดีเด่น ระดับประเทศ  ช่ือโครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้างชีวิต มีคุณค่า      
ลดปัญหาการคิดส้ัน”  มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ  ๕                 
ยอดเยี่ยม  บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด รวมเฉล่ียร้อยละ ๙๕.๑๐ โดยมีบริหารงานเชิงระบบและมีคุณภาพ 



๒ 
 

 
 

น ารูปแบบ TKB Model สู่การปฏิบัติโดยให้มีการก ากับติดตาม ตามปฏิทินการท างาน น าวงจร PDRA และการ
นิเทศภายใน   เชิงระบบด้วยเทคนิค  APODAAR  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น IQA  AWARD  
ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีระดับคุณภาพ  ๕  ยอดเยี่ยม  บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด                  
รวมเฉล่ียร้อยละ ๙๐.๔๔ โดยกระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
โดยจัดกิจกรรมเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได ๕ ขั้น แบบ Active  Learning พัฒนาหลักสูตรโดย
ใช้วงจรคุณภาพ PDRA  กับกระบวนการจัดการเรียนรู้  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตรโรงเรียน คือ 
“เรียนให้ครบ จบระดับช้ันด้วยโครงงาน” โรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ เยาวชน
ไทยท าดีถวายในหลวง” ระดับประเทศ  ช่ือโครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้างชีวิต มีคุณค่าลดปัญหาการคิดส้ัน” 
และในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพม.๓๕) ไ ด้รับรางวัลชนะเลิศ  การคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ี เป็น เลิศ                     
(Best Practice)  จ านวน ๓  รางวัล ไ ด้แก่   ๑) ด้านการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการคุณธรรม                                 
๒ )  ด้ า น ก า ร บู ร ณ า ก า ร ก า ร น้ อ ม น า พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช บ า ย ใ น ห ล ว ง รั ช ก า ล ท่ี  ๑ ๐   แ ล ะ                                          
๓)  ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการจัดการเรียนรู้ท่ีมีสติและสมาธิเป็นฐาน  ตามโครงการน้อมน าพระบรม
ราโชบายในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐  และพระบรมวงศานุวงศานุวงศ์  สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้   

จุดเด่นของโรงเรียนด้านการการจัดการศึกษา  ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ                 
ของผู้เรียน  บรรลุตามเป้าหมาย และคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน  (O-NET) 
สูงกว่า ระดับชาติ ทุกปีการศึกษา นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม แนวคิดใหม่ โครงการ โครงงาน ช้ินงาน และผลผลิตท่ี
เกิดจากการเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ ด าเนินชีวิตตามแนวทางวิถีพุทธ  มีทักษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ๕ ยอดเยี่ยมโดยมีคุณลักษณะและมีค่านิยม
สอดคล้องเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ เด็กดีทูบีนัมเบอร์วัน และสอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียน “ยิ้มไว้ทักทาย  
แต่งกายเรียบร้อย”  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ผู้บริหาร   น าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
บริหารงานเชิงระบบและมีคุณภาพ  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างชัดเจน ใช้การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ OBECQA และวัฒนธรรมองค์กร TKB Model  สู่การปฏิบัติโดยให้มีการก ากับติดตามด้วย
วงจร PDRA  ใช้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลกร ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีกระบวนการนิเทศเชิงระบบด้วยเทคนิค  
APODAAR  จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน มีความปลอดภัย  จัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้และการบริการจัดการ  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยมี          
อัตลักษณ์ของหลักสูตร “เรียนให้ครบ จบระดับช้ันด้วยโครงงาน” ดูแลผู้เรียนตามค่านิยมของโรงเรียน     
“We love We care ดูแลลูกของท่าน เหมือนลูกของเรา” กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามเป้าหมาย จัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้วงจร PDRA  ครูน าหลักสูตรไปใช้จริง ออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้   มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปใช้ปรับปรุงการเรียน 



๓ 
 

 
 

การสอนอย่างสม่ าเสมอ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูใช้กระบวนการ PLC และการวิจัยในช้ันเรียน                
มาพัฒนาและแก้ปัญหาท้ังด้านพฤติกรรมและด้านการเรียนการสอน  

แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น  
 โรงเรียนมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น  ตามมาตรฐานการศึกษา              
ของสถานศึกษา ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้   การผลิตนวัตกรรม การใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการด ารงชีวิตและการท างานในอนาคต  
พัฒนาเกณฑ์การประเมินนวัตกรรมท่ีชัดเจน น าเสนอผลงานนักเรียน ขับเคล่ือนการพัฒนา/ผลิตนวัตกรรม                
ของโรงเรียนอย่างหลากหลาย  
          ๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมการสอนเสริมตามตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมิน
ต่ า เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ ให้สูงขึ้น  โดยมีเป้าหมายผลสอบ O – NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีค่าเฉล่ียท่ีสูงขึ้น 

แผนปฏิบัติการที่ ๑   ช่ือแผนงาน : แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      ช่ือโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

๑. จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อการจัดเก็บข้อมูล และง่ายต่อการสืบค้นเพื่อให้
ได้มาซึ่งงานข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้งานง่ายและรวดเร็ว มีห้องสาหรับเก็บและแสดงข้อมูลพร้อมท้ังสามารถ
ออนไลน์กับเว็บไซต์ต่างๆ  
         ๒. จัดกิจกรรม/โครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และ                 
น าเสนอผลสรุปวิเคราะห์ของการปฏิบัติงานประจ าปี   

  ๓. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  เข้าสู่ระบบวงจรคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 

แผนปฏิบัติการที่ ๒   ช่ือแผนงาน :  แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ   
      ช่ือโครงการ : พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๑. จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครู  เพื่อน าความรู้ความสามารถมาจัดการเรียนการสอนอย่าง มี

ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมท้ังพัฒนาครูด้านการจัดท าส่ือ และเทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติการที่ ๓    ช่ือแผนงาน : แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

       ช่ือโครงการ : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
       ช่ือโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร    

 



๔ 
 

 
 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
        ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ท่ีอยู่สถานศึกษา  เลขท่ี ๓๓๕  หมู่ ๑ ถนนล าพูน 
– ล้ี  ต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง   จังหวัดล าพูน  รหัสไปรษณีย์  ๕๑๑๓๐    โทร ๐-๕๓๙๘-๐๕๑๐     
โทรสาร  ๐-๕๓๙๘-๐๕๑๐ e-mail : tkb_acth@hotmail.com  website http://www.tkb.ac.th                      
มีเนื้อที่  ๔๒  ไร่  ๒ งาน ๑๘.๒  ตารางวา    สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน    
 เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560 และในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มวิชาเลือกเรียน  (แผนการเรียน) ตามความถนัด           
ความสนใจและความต้องการดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
2. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ  
3. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาจีน  
4. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ดนตรี 
5. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้นกีฬา 

      โครงการพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษ) 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ท าการเปิดสอนตามโครงการพิเศษ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ภาษาอังกฤษ เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ห้องเรียน MINI  International 
 การบริการทางการศึกษาอื่น ๆ นอกจากโรงเรียนมีหลักสูตรท่ีหลากหลายแล้ว โรงเรียนได้จัด
กิจกรรม โครงการ และเป็นสถานท่ีบริการทางการศึกษา ได้แก่ ศูนย์ TO BE NUMBER ONE ศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย  ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  จังหวัดล าพูน    
ขนาดของโรงเรียน   เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง 
 
จ านวนหองเรียน  แบ่งตามแผนการเรียนท้ังหมด ๓๐  หองเรียน แบงเปนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑- ๖ ดังนี ้  
                       ๕  :  ๕  :   ๕  :   ๕   :   ๕   :  ๕ 
หองสมุด           ขนาด ๔๑๖ ตารางเมตร มีหนังสือท้ังหมด ๒๒,๐๐๐ เลม  
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  ๑๒๐ เครื่อง      มีการติดต้ังอินเตอรเน็ต เพื่อการค้นคว้า                      
ของนักเรียน มีจ านวน  ๘๐  เครื่อง 
 

  
 

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


๕ 
 

 
 

 
 เขตพื้นที่บริการจ าแนกเปน็  ๒  ประเภท 
      ๑. เขตพื้นท่ีบริการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  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. เขตพื้นท่ีบริการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 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                  
บ้านห้วยปางค่า  บ้านสันตับเต่า  บ้านกลาง   ต าบลป่าพลู ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังหลวง บ้านป่าพลู                
บ้านห้วยหละ บ้านสันเจดีย์ บ้านห้วยแทง บ้านแม่หาด บ้านป่าแป๋ บ้านแม่ลอบ  บ้านห้วยกองเลาะ  บ้านดอย
โตน  บ้านห้วยโทก  บ้านเกาะทุ่งม่าน บ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่ศรีบุญเรือง ต าบลเหล่ายาว ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านม่วงโตน บ้านทุ่งโป่ง บ้านเหล่ายาวใต้ บ้านดอยแดน บ้านเหล่ามะเหยือง  บ้านดงมะเฟือง บ้านเหล่ายาว
เหนือ บ้านแพะโป่ง บ้านท้องฝาย บ้านเหล่าหมุ้น บ้านปากทางม่วงโตน บ้านทุ่งปู่แดง  

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะผสมผสานระหว่างสังคมชนบทและ สังคมเมือง                      
มีประชากรในอ าเภอบ้านโฮ่ง จ านวน  ๒๖,๔๓๓ คน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง จ านวน ๗,๘๙๒ คน                            
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่บ้านห้วยกานและหมู่บ้านป่าป๋วย  อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง 
เกษตรกร และค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ  
งานแห่แค่หลวง งานประเพณียี่เป็ง ประเพณีสรงน้ า 

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.ต้น อาชีพหลัก คือ รับจ้างและเกษตรกรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๖ ,๐๐๐ บาท จ านวนคน                    
เฉล่ียต่อครอบครัว ๔ คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ต้ังอยู่ หมู่ท่ี ๑ บ้านห้วยกาน                 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง ด้านหน้าติดกับถนนสายล าพูน - ล้ี  ซึ่งเป็นถนนแบบ ๔ ช่องจราจร การคมนาคม
สะดวกสบาย สามารถเดินทางติดต่อกับพื้น ท่ีใกล้เคียงโดยทางรถประจ าทาง และรถยนต์ส่วนตัว                                   
โรงเรียนต้ังห่างจากตัวจังหวัดล าพูน ๔๕ กิโลเมตร และห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบ้านโฮ่ง ๘ กิโลเมตร                     
อยู่ใกล้ วัดห้วยกาน ตลาดไชยวานิช ธนาคารออมสินสาขาบ้านโฮ่ง ธนาคารกรุงไทย(มหาชน)สาขาบ้านโฮ่ง 
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านโฮ่ง สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านโฮ่ง ตลาดโลตัส  
ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นชนพื้นเมืองทางภาคเหนือ ลักษณะความเป็นอยู่จัดอยู่ในลักษณะผสมผสาน
ระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมืองชุมชนโดยรอบของโรงเรียนประมาณร้อยละ  ๘๐ ประกอบอาชีพทางการ
เกษตรกรรม และรับจ้าง ผลผลิตส าคัญและท ารายได้ให้กับชุมชน คือ กระเทียม หอมแดง ล าไย เนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมเกษตรกรรม จึงท าให้รายได้ของชุมชนไม่แน่นอน คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
อยู่ในฐานะค่อนข้างปานกลาง   ในด้านความร่วมมือ ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนค่อนข้าง
น้อย เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพแต่ในภาพรวมถือได้ว่าชุมชนยังให้ความส าคัญและ  
เอาใจใส่โรงเรียนเป็นอย่างดีเสมอมา โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง  องค์การบริหารส่วน



๖ 
 

 
 

ต าบลทุกต าบล ท่ีว่าการอ าเภอบ้านโฮ่ง  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านโฮ่ง  โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ฯลฯ สนับสนุน
งบประมาณ บุคลากร และด้านอื่นๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
 

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” 
ค่านิยม     “We love We care ดูแลลูกของท่าน เหมือนลูกของเรา” 
        ดูแล ผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
        ดูแล บริหารงานและการจัดการเรียนรู้ด้วยทีมงานคุณภาพ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี  
        ดูแล ชุมชน ท้องถิ่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและสืบสาน วิถี ภูมิปัญญา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน์ 
      โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  เป็นองค์กรพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 

       ๑. การศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐานสากล และพัฒนาขีด  
           ความสามารถของ ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย 
       ๒. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  
          พัฒนาคุณภาพชีวิตสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๓. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเอื้อต่อการ 
           เรียนรู้ 
      ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม   
      ๕. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ๖. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่สากล โดยมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี 
เป้าประสงค์หลัก 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถพัฒนาขีดคว ามสามารถ                         
ของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ และ เป็นพลโลกท่ีดี                     
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๓. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 



๗ 
 

 
 

๔. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม  
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๖. มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   กลยุทธ์ที่ ๑  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
                  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
                  บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน   
                     การแข่งขัน 
    กลยุทธ์ที่ ๑  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และ 

         ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยการจัดกระบวนการ 
          เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

   กลยุทธ์ที่ ๒   ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย ส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมท้ัง 
                    พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
  กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                   ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ส่ือ เทคโนโลยี  สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและส่ือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และ 
                     การบริหาร  
       กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมี 
                       ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

      กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                     อย่างเป็นระบบ  
      กลยุทธ์ที่ ๒  ลดความเล่ือมล้ าทางการศึกษา ส าหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น  
                      เด็กต่างด้าว และเด็กไทยท่ีไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
       กลยุทธ์ ท่ี ๓  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้เพียงพอ และมีคุณภาพ  

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

      กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                     พอเพียง 
      กลยุทธ์ที่ ๒  ปฏิรูประบบการนิเทศ ติดตาม การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
                     ทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
      กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามแผน  
                     โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 



๘ 
 

 
 

      กลยุทธ์ที่ ๕  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ี 
                     เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ ๖  เฝ้าระวังและเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นิยาม 
                     ของค าว่า “สถานศึกษาปลอดภัย” 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

๑) จ านวนบุคลากร  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ( ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ) 
ตาราง ๑  แสดงจ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ รวมท้ังหมด 

จ านวน ๓ ๕๐ - ๕ ๑๘ ๗๓ 
       ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ตาราง ๒  แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรในสถานศึกษา 
บุคลากร ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จ านวน - 2๓ 2๕ - 4๘ 
          ตาราง ๓ แสดงจ านวนข้าราชการครู พนกังานราชการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  และปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  ช านาญการพิเศษ ๑ - ๑ ๑ - ๑ 
รองผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ - ๒ ๒ - ๒ ๒ 

ครู ครูช านาญการพิเศษ  ๘ ๑๔ ๒๒ ๗ ๑๖ ๒๓ 
 ครูช านาญการ ๙ ๑๓ ๒๒ ๖ ๑๐ ๑๖ 
 ครู - ๑ ๑ ๒ ๔ ๖ 
 ครูผู้ช่วย - ๓ ๓ ๑ - ๑ 
พนักงานราชการ พนักงานราชการ - - - - - - 

รวม ๒๒ ๑๘ ๓๓ 
 

๑๗ ๓๒ ๕๙ 

 

    ๓)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
            ตาราง ๔  แสดงจ านวนครูที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแต่

กลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 
บริหารการศึกษา ๓ - 
สนับสนุนการสอน - - 
งานแนะแนว ๑ ๒๐ 
ภาษาไทย ๕ ๒๑ 
วิทยาศาสตร์ ๑๒ 1๗ 
คณิตศาสตร ์ ๘ 19 
สังคมศึกษาฯ ๖ 20 



๙ 
 

 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแต่

กลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 
ศิลปศึกษา ๒ 2๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒๒ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ 18 
ภาษาต่างประเทศ ๖ 20 

รวม ๕๐ ๑๙ 
        

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 
             ตาราง ๕  แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓ รวม  ๙๒๑ คน  (ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ) 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕ ๙๔ ๗๘ ๑๗๒ ๓๔ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕ ๙๗ ๘๓ ๑๘๐ ๓๖ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕ ๑๐๕ ๗๘ ๑๘๓ ๓๗ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๕ ๗๑ ๘๑ ๑๕๒ ๓๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๕ ๓๖ ๖๕ ๑๐๑ ๒๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๕ ๖๐ ๗๓ ๑๓๓ ๒๗ 

รวมทั้งหมด ๒๕ ๔๖๓ ๔๕๘ ๙๒๑ ๓๗ 

 
1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     1.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
           ตาราง ๖   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๓  
                         ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 67.94 55.18 54.29 
คณิตศาสตร์ 32.00 25.82 25.46 
วิทยาศาสตร์ 31.94 30.17 29.89 
ภาษาอังกฤษ 39.41 34.14 34.38 

 

        
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

            ตาราง ๗  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา256๒ – 256๓ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 56.38 67.94 11.56 
คณิตศาสตร์ 29.12 32.00 2.88 
วิทยาศาสตร์ 30.09 31.94 1.85 
ภาษาอังกฤษ 32.83 39.41 6.58 

 
 
 
 

     1.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
         ตาราง ๘  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา256๓  
                     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 46.70 45.22 44.36 
คณิตศาสตร์ 27.38 26.33 26.04 
วิทยาศาสตร์ 33.29 33.04 32.68 
สังคมศึกษา 35.91 36.32 35.93 
ภาษาอังกฤษ 27.90 29.73 29.94 

 
          ตาราง ๙   การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                       ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา2561 - 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 41.27 46.70 5.43 
คณิตศาสตร์ 24.55 27.38 2.83 
วิทยาศาสตร์ 28.80 33.29 4.49 
สังคมศึกษา 36.93 35.91 -1.02 
ภาษาอังกฤษ 25.90 27.90 2.00 

 
 

 



๑๑ 
 

 
 

ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๒.๑  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

        ตาราง ๑๐  แสดงผลการประเมินตนเองของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ  ๕  :  ยอดเยี่ยม  

  
    ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
ตามท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน     
   

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
   โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหม้ีทักษะในการ 

อ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนดในแต่ละระดับช้ัน ด้วยวิธีการ                  
ท่ีหลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
การค านวณ และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือการเรียนรู้                         
ในห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และการสอบถามจากครูผู้สอน รวมท้ังปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีโครงการ กิจกรรม ดังนี้   
    ๑. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  มีกิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมสัปดาห์-              
วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย  ท่ีส่งเสริมทักษะด้านภาษาแก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  โดยมีหลักฐานร่องรอย
แหล่งข้อมูลจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จากการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขี ยน                    
บันทึกการอ่าน  เอกสารรายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย   



๑๒ 
 

 
 

 ๒.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้แก่ กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย กิจกรรมวันคริสมาสต์  กิจกรรมวันตรุษจีน  
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR   โดยมีหลักฐานร่องรอยแหล่งข้อมูล จากผล
การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านการส่ือสาร   การส่ือสารในรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  รายงาน
กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย   รายงานกิจกรรมวันคริสมาสต์   รายงานกิจกรรมวันตรุษจีน  และผลการสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR       
 ๓.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม  Math Gifted   โดยมีหลักฐานร่องรอย แหล่งข้อมูล จากผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน                
ด้านคิดค านวณ  การค านวณในรายวิชาคณิตศาสตร์   รายงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  และรายงานกิจกรรม 
Math Gifted  ซึ่งกิจกรรม Math Gifted  โดยน านักเรียนช้ัน ม.๔, ม.๕   เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน       
Math Gifted  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 ๔.  โครงการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  และคณิตศาสตร์   
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่แสดงถึง ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณ  ท้ังในระดับจังหวัดและระดับภาค  การแข่งขันอ่ านข่าวพระราชส านักเฉลิมพระเกียรติ       
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   การแข่งขันคัดอักษรจีน  จาก อบจ.ล าพูน นิทัศน์ 2563  การแข่งขันคนเก่ง
ภาษาจีน(ท าข้อสอบ)  และการน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5  จากภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินการ   
 จากการด าเนินโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน                  
การส่ือสาร และการคิดค านวณ  ดังนี้ 

๑. นักเรียน มีความสามารถในการอ่านออกสียง อ่านรู้เรื่อง เขียนค า เขียนเรื่อง   
ในระดับดีตามเกณฑ์สถานศึกษา  จากกิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย โดยการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  บันทึกการอ่าน และรายงานการจัดกิจกรรม 
 ๒. นักเรียนมีความสามารถการส่ือสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับดี  ผลการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียนด้านการส่ือสารในรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่        
คู่ภาษาไทย  รายงานกิจกรรมวันคริสมาสต์ รายงานกิจกรรมวันตรุษจีน และผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR     
 ๓. นักเรียนมีความสามารถการค านวณในระดับดี จากการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านคิด
ค านวณ  การค านวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ รายงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ รายงานกิจกรรม Math Gifted   

๔. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะท่ีแสดงถึง ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ  และได้รับรางวัล ดังนี้ 

๔.๑  รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอ่านข่าวพระราชส านักเฉลิมพระเกียรติ   
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
  ๔.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันคัดอักษรจีน  จาก อบจ.ล าพูน นิทัศน์ 2563 
  ๔.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันคนเก่งภาษาจีน(ท าข้อสอบ)  จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน นิทัศน์ 2563 



๑๓ 
 

 
 

  ๔.๔  รางวัลเหรียญทองแดง การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5  จาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  ของนักเรียน
โดยรวมมีผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๕๓ 
  

๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
          และแก้ปัญหา 
 

              ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 

    วิธีการด าเนินงาน 
          โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถในการคิดและ 
การแก้ปัญหา  ดังนี้ 
   ๑.  การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนรู้  โดยเน้นทักษะการคิด  เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active  Learning  การจัดการสอนแบบ
บันได ๕ ขั้น  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และโครงการ  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของ
ผู้เรียน  เช่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  จากแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียน  และผลการการประเมินสมรรถนะของครูผู้สอนทุกรายวิชา  รายงานผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด และรายงานผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ๒. โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้วิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ ( IS) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น สามารถสรุปสาระและเช่ือมโยงเพื่อน ามาวางแผน
งานงาน  สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการคาดการณ์และก าหนดเป้าหมายได้อย่างมีเหตุผลและสร้างส่ิงใหม่ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเช่น การเขียนโครงงานหรือรายงาน ช้ินงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ จากการด าเนินจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ ( IS)  นักเรียนร่วมกันศึกษา และหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อท่ี
ตนเองสนใจ  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สร้างองค์ความรู้  ฝึกเรียนรู้และปฏิบัติจน
สามารถสร้างเป็นช้ินงาน ผลงานออกมา ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาน คิดสร้างสรรค์ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติ สมเหตุสมผล และการท างานเป็นทีม  จัดกิจกรรมการน าเสนอโครงงานท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS๑-IS๓) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเป็นโครงงาน และกิจกรรม
โครงงาน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการท างาน ส่งเสริมให้นักเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก 
รู้จักหน้าท่ี และมีความรับผิดชอบ  ท าให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จัก
การแก้ปัญหา  โดยมีร่องรอย/หลักฐาน จากการประเมินผลงานนักเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 
 



๑๔ 
 

 
 

ผลการด าเนินการ   
              ๑. จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 จ านวน 17๕ คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 1๔๙ คน ได้ผ่านกระบวนฝึกทักษะ
กระบวนการมีความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ผ่านทางการท าการเขียนโครงงานหรือรายงาน ช้ินงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสามารถน าไป
ต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต 
       ๒. นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถใน
การคิด และความสามารถในการแก้ปัญหา รวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๕๕ 

 
    ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 
 

             ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยง     
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต 
       วิธีการด าเนินงาน 

 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเอง
และการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ดังนี้ 

1. โครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตักบาตร
เติมบุญเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ และโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง"  โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  จากรายงานผลการประเมินการจัดท าโครงงานคุณธรรม  รายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. โครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมแสดงโครงงานอาชีพ "ตลาดนัด    
หัดขาย" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ และทักษะประสบการณ์ในด้านการจ าหน่ายผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจาก
การเรียนรู้ในรายวิชาโครงงานอาชีพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถ
ท าให้เกิดเป็นรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการท างาน   ฝึกทักษะการ
ท างานเป็นทีมสามารถสร้างองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ   โดยมีร่องรอย/
หลักฐาน  จากรายงานการประเมินผลโครงการตลาดนัดหัดขาย   

3. โครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน          
เป็นฐานท้ังในรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้ ผู้เรียนได้ศึกษาในเรื่องท่ีตนเองมีความสนใจ         
ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และได้เรียนรู้การท างานด้วยทักษะท่ีหลากหลาย เช่น โครงงานคณิตศาสตร์   .
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นต้น     
โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  จากแบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์  แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติโครงงาน
วิทยาศาสตร์  รายงานผลการประเมินการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

 



๑๕ 
 

 
 

4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดด าเนินการโครงการต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์     
ส่ิงใหม่ๆ เกิดช้ินงาน ผลผลิต  ได้แก่  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
การแข่งขันทักษะวิชาการ   มหกรรมวิชาการ  ทุนเพชรธีรกานท์  ดาวรุ่งมุ่งอุดมศึกษา 
      โดยมีร่องรอย/หลักฐาน จากรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (งานวิชาการ) 
และผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

     ผลการด าเนินงาน   
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ได้ประเมินผลความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน   พิจารณา

จากสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการแก้ปัญหา ท่ีผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต  โดยมีผลการประเมินประเมินผลความสามารถ    
ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน รวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๘.  และมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. โครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    นักเรียนระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง         

เมื่อพิจารณาในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจต่อการถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนในระดับมากเป็นอันดับ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๘ มีความพึงพอใจ    
ต่อล าดับพิธีการมีความเหมาะสมในระดับมากเป็นอันดับ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๒ และมีความพึงพอใจ      
ต่อระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๙ 

2. โครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมแสดงโครงงานอาชีพ "ตลาดนัด   
หัดขาย" นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 3.00 และผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
และ นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านการจ าหน่ายสินค้าท่ีผลิตได้ หรือสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย 
สามารถน าไปหารายได้ระหว่างเรียนและอาชีพเสริมได้ 

3. โครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานท้ังในรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม พบว่านักเรียนมีผลการประเมินการจัดท าโครงการอยู่ในระดับดี
ตามระดับตัวช้ีวัดความส าเร็จ นักเรียนมีความรู้และความสามารถในการท าโครงงานผ่านทักษะกระบวนการ
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดด าเนินการโครงการต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีผลการประเมินจากโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับดี ร้อยละ ๘๐  ขึ้นไปตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  
 

            ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
         วิธีการด าเนินงาน    
 

                 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน 
อย่างสร้างสรรค์ และ มีคุณธรรม ได้อย่างเหมาะสม  โดยจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน เน้นความสนใจและถนัดของผู้เรียนตามศักยภาพอย่างหลากหลาย ซึ่งได้จัดท าโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ   ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้ ท่ีได้จากการเรียนและศักยภาพในตัวของผู้เรียน            
มาสร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านช้ินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์    ด้าน
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ด้านภาษา  โดยภาพรวมนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสารสนเทศและการส่ือสาร   เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน 
อย่างสร้างสรรค์  จากผลการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ  โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  แบบประเมินความ    
สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียน  ด้านการเลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม  และด้านทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  ตามเกณฑ์การตัดสินรายสมรรถนะ   
 
     ผลการด าเนินงาน   

จากการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และ   
มีคุณธรรม    ส่งผลให้นักเรียนใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกับความรู้ใหม่ ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
ส่ือหลายประเภทมาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่หรือสร้างประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคม  เช่น  
การลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การเข้าห้องเรียนออนไลน์ของนักเรียน  การสร้างแบบประเมินทาง
ออนไลน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน  เข้าระบบตรวจสอบผลการเรียน  เข้าระบบตรวจสอบการมาเรียนของ
นักเรียน  การเข้าถึงข้อมูลต่างๆของสถานศึกษาท้ังจากเว็บไซต์และจากเฟสบุคส์แฟนเพจของสถานศึกษา  และ
ในทุกรายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ โดยมีผลการ
ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  พิจารณาจาก
สมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี  โดยมีผลการประเมิน                   
ระดับดีขึ้นไป รวมเฉล่ีย  คิดเป็นร้อยละ 9๘.๗๓   
      
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

            ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

       ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม                            
ในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ
ผลการทดสอบอื่นๆ 
        วิธีการด าเนินงาน   

  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ได้ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายปีการศึกษาไว้ดังนี้ 
๑. ระดับผลการเรียนรายวิชา  ระดับผลการเรียนรวมเฉล่ีย 2 ,2.5 ,3 ,3.5 และ4 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

          ๒. ระดับผลการทดสอบ O - NET 
                  ผู้เรียนระดับช้ัน ม. ๓ และ ม.๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
รายวิชามีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  ไม่น้อยกว่า ๓ รายวิชา  
                 ผู้เรียนระดับช้ัน ม. ๓ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มีคะแนน 
มาตรฐานที (T-Score)  ๔๐ คะแนน ขึ้นไป 
                 ผู้เรียนระดับช้ัน ม. ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนน 
มาตรฐานที (T-Score)  ๓๕ คะแนน ขึ้นไป 
                โรงเรียนได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โรงเรียนน าข้อมูลของ
นักเรียนมาศึกษา วิเคราะห์เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จัดกลุ่มนักเรียนตามระดับผลการเรียน 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน ครูออกแบบหน่วยการเรียนให้สอดคล้องกับนักเรียน 
เช่น กลุ่มเก่ง  ครูได้ส่งเสริมให้ท าแบบฝึกเสริมทักษะ ฝึกท าข้อสอบมาตรฐาน  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
กลุ่มปานกลาง  ทบทวนเนื้อหาก่อนการเรียน  จัดสอนเสริม และกลุ่มอ่อนจัดกิจกรรมสอนซ่อม กิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน วิจัยในช้ันเรียน  เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน   
ให ้มีคุณลักษณะ  ตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรก าหนด และก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน โดย
ก าหนดเป้าหมายการยกระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้  
กิจกรรมการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้แก่นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                 
ท าให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net สูงขึ้น และแบ่งนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เป็นกลุ่ม
ตามความสนใจความถนัด เพื่อติวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตรงตามความถนัดความสนใจ  
         ผลการด าเนินงาน   
 

นักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับ  ๒  ขึ้นไป  รวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๗     ผลการทดสอบ               
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีคะแนนสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศทุกวิชา  จ านวน ๔ รายวิชา  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 256๓ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ           
จ านวน ๓ รายวิชา   แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร รายวิชาเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด    และระดับผลการทดสอบ O – NET  สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
นักเรียนระดับช้ัน ม. ๓ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มีคะแนนมาตรฐานที 
(T-Score)  ๔๐ คะแนน ขึ้นไป  รวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๘๕ 
นักเรียนระดับช้ัน ม. ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนมาตรฐานที  
(T-Score)  ๓๕ คะแนน ขึ้นไป  รวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๖๖ 



๑๘ 
 

 
 

       ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

                 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น                  
การท างานหรืองานอาชีพ 

 

      วิธีการด าเนินงาน    
  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ได้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อให้
ผู้ เรี ยนมีความรู้   ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติ ท่ีดีพร้อมท่ีจะ ศึกษาต่อในระดับช้ัน ท่ีสูงขึ้น                
การท างานหรืองานอาชีพ  ดังนี้ 
 ๑. โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานของผู้เรียนตามคุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว ยังได้มีการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ รวมท้ังองค์กรและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละรายวิชาและชีวิตประจ าวัน เช่น  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม   มีจิตสาธารณะ  อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเป็นผู้น า 
ความมีระเบียบ มีวินัยและเป็นเยาวชนท่ีดีของสังคม  โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  จากผลการประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียนด้านความสามารถในด้านทักษะชีวิต  
 ๒. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่ม  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เพื่อ
สร้างเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  และได้ฝึกปฏิบัติ  เช่น วิชาเครื่องด่ืมผลไม้  การจัดสวนถาด  เครื่องด่ืมสมุนไพร 
การปลูกพืชสมุนไพร  เบเกอรี่  ตุ๊กตาผ้าสักหลาด  สารพัดขนม  อิเล็กทรอนิกส์ DIY  อาหารพื้นเมืองล้านนา 
งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด งานโฆษณา  การผลิตเช้ือเห็ด  เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ การเพาะเห็ด                  
ด้วยวัสดุผสม  โดยมีร่องรอย/หลักฐานจากหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ ผลการจัดการเรียนรู้  และแบบวัด
เจตคติต่ออาชีพ 
 ๓. กิจกรรม ตลาดนัดหัดขาย และโครงงานอาชีพ  ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการจัดท า
โครงงานอาชีพ จัดกิจกรรมแสดงโครงงานอาชีพ "ตลาดนัด  หัดขาย"  ของโรงเรียนและ นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ในด้านการจ าหน่ายสินค้าท่ีผลิตได้ หรือสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย สามารถน าไปหารายได้
ระหว่างเรียนและอาชีพเสริมได้   โดยมีร่องรอย/หลักฐานจากรายงานโครงงานอาชีพ  และแบบวัด             
ความพึงพอใจในด้านเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

๔. ใช้กระบวนการแนะแนว     เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความถนัด ความต้องการของนักเรียน 
แนะแนวการศึกษาและสร้างทางเลือกสู่อาชีพ เพื่อให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถ
วางแผนการศึกษา อาชีพ รวมท้ังการด าเนินชีวิตและสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยมีร่องรอย/
หลักฐานจากการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและการประกอบอาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๕. ด้านการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  ได้พัฒนาทักษะการท างานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
เช่น กิจกรรมวันส าคัญ การสร้างสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  เป็นต้น 

 
 
 



๑๙ 
 

 
 

      ผลการด าเนินงาน 
     โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ได้ผลการประเมินความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน 

อาชีพ พิจารณาจากสมรรถนะของผู้เรียนในด้านความสามารถในด้านทักษะชีวิต   ท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  การท างานหรืองานอาชีพ  ดังนี้ 

๑. นักเรียนท่ีมีความสามารถในด้านทักษะชีวิต มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป รวมเฉล่ีย   
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๙ ระดับ  ๕  ยอดเย่ียม 

๒. นักเรียนมีระดับความพึงพอใจในด้านเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ จากการประเมินความพึงพอใจ 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในประเด็นการประกอบอาชีพต้องมีความซี่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น ท้ังต่อหน้าและลับหลังในระดับมากท่ีสุดเป็นอันดับ ๑ คิดเป็นร้อยละ 65.30  มีความพึงพอใจต่อการ
ท่ีผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ในระดับมากท่ีสุดเป็นอันดับ 
๒ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพแล้วเห็นช่องทางในการประกอบ
อาชีพ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.80 เป็นอันดับ 3   

๓. โครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมแสดงโครงงานอาชีพ "ตลาดนัด  
หัดขาย" นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย ๓.๐๐ และผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
และ นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านการจ าหน่ายสินค้าท่ีผลิตได้ หรือสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย 
สามารถน าไปหารายได้ระหว่างเรียนและอาชีพเสริมได้   
 ๔. นักเรียนท่ีมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖  
ท่ีส าเร็จการศึกษา  พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น พร้อมในการท างานหรืองานอาชีพ  ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  มีค่าเฉล่ียรวม ร้อยละ ๗๓.๔๕   และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีค่าเฉล่ียรวม               
ร้อยละ ๙๑.๖๗  
 ๕. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  ท่ีส่งเสริมความรู้  พัฒนาทักษะพื้นฐานการท างาน  
รวมเฉล่ีย  ร้อยละ ๙๐  ขึ้นไป 
 
๑.๒  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

      ๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 

     ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
       วิธีการด าเนินงาน      

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นคนดี เป็นผู้ท่ีมี 
คุณธรรม จริยธรรม  ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีชัดเจนเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ปรากฏดัง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีว่า  “โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
เป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”  และตามเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนท่ีว่า  “เด็กดีทูบีนัมเบอร์วัน”  และตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ยิ้มไหว้ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย” 
โดยจัดกิจกรรม  ดังนี้ 



๒๐ 
 

 
 

๑. การเรียนรู้แบบบูรณาการและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสง ค์                   
ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 8 กลุ่มสาระ จัด โครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริม  โดยให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา รายวิชาและส่งผลการประเมิน
นักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยประเมิน 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้ ด้านท่ี  1  รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ด้านท่ี  2  ซื่อสัตย์ สุจริต  ด้านท่ี  3  มีวินัย   ด้านท่ี  4  ใฝ่เรียนรู้  ด้านท่ี  5  อยู่อย่างพอเพียง  
ด้านท่ี  6  มุ่งมั่นในการท างาน ด้านท่ี  7  รักความเป็นไทย ด้านท่ี  8  มีจิตสาธารณะ  โดยมีร่องรอย/
หลักฐาน  จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๒. กิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาได้แก่ กิจกรรมน้องไหว้พี่  
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  สาธารณะ  
โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  จากสรุปผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม 

๓. จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ ของสถานศึกษา ได้แก่  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  โครงการธนาคารโรงเรียน   
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง   กิจกรรมคนดีศรีธีรกานท์ 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย  โครงการขับขี่ปลอดภัย  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โครงการโรงพัก
จ าลอง  โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  สรุปผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม   รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนท่ีมีค่านิยม ๑๒ ประการ   
      ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  ได้แก่ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  กิจกรรมน้องไหว้พี่ 
กิจกรรมประกวดมารยาทแยกตามระดับช้ัน  จัดปีละ ๑ ครั้ง  กิจกรรมน้องไหว้พี่  จะปฏิบัติตอนท ากิจกรรม
หน้าเสาธงทุกวัน  โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  สรุปผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม   รายงานสรุปผลการ
ประเมินกิจกรรม 
      ๕. กิจกรรมชมรม To Be Number One   เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วยเหลือ ส่งเสริม กลุ่มนักเรียนท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียงเรื่องยาเสพติด มีศูนย์ Friend Conner ของชมรม To Be Number One  ของโรงเรียนและคณะกรรมการป้อง
ปรามยาเสพติดดูแลช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย และยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การกล้าคิด กล้าท าและการแสดงออกตามศักยภาพของตนเองได้เป็นอย่างดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  สรุปผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม            
      ๖. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชา
ทหาร และกิจกรรมชุมนุม เพื่อปลูกฝังพัฒนาด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความมีวินัย ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความเป็นผู้น า ผู้ตาม ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต การใฝ่เรียนรู้ รู้รักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และการมีจิตอาสา มีการพัฒนาสมรรถนะทางกาย สติปัญญา จิตใจให้เข้มแข็ง ปลูกฝังความเป็นพลเมือง
ดี ความคิดสร้างสรรค์ ความรอบคอบ เป็นท่ีพึ่งของตนเองและผู้อื่น รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน สังคมและของประเทศได้ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถปฏิบัติเป็นปกติ
วิสัยและเป็นแบบอย่างท่ีดี  โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  สรุปผลการประเมินกิจกรรม  
          

       ผลการด าเนินงาน   
  จากการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมเสริมคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ในโรงเรียน กิจกรรม โครงการ  ส่งผลให้นักเรียน มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา



๒๑ 
 

 
 

ก าหนด  มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ สังคม  โดยมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
        ๑. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน              
มีผลการประเมินรวมเฉล่ีย  คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๙๒ 
   ๒. กิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  มีนักเรียนเข้าร่วมและปฏิบัติ   
ผลการประเมินรวมเฉล่ีย  คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
       ๓. ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนท่ีมีค่านิยม ๑๒ ประการ  ในระดับดีขึ้นไปรวมเฉล่ีย  คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๒๔ 
 ๔. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทย  
กิจกรรมน้องไหว้พี่  นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ผลการประเมินรวมเฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ 
          ๕. นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกชมรม To Be Number One ร้อยละ ๑๐๐  ในการพัฒนา ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้นักเรียนการกล้าคิด กล้าท าและการแสดงออกตามศักยภาพของตนเองได้เป็นอย่างดี 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
         ๖. นักเรียนทุกคน  ร้อยละ ๑๐๐  ได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความ
มีวินัย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้น า ผู้ตาม ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต การใฝ่เรียนรู้    
รู้รักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการมีจิตอาสา   สามารถปฏิบัติเป็นปกติวิสัยและเป็นแบบอย่างท่ีดี     
  

๒. ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
 
 

 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ         
ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 

 

   วิธีการด าเนินงาน 
  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อันเป็น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิดแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีว่า “ยิ้มไหว้ทักทาย 
แต่งกายเรียบร้อย” โดยจัดกิจกรรม  ดังนี้ 

๑. การเรียนรู้แบบบูรณาการและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสง ค์                   
ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 8 กลุ่มสาระ จัด โครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริม  โดยให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา รายวิชาและส่งผลการประเมิน
นักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านท่ี  7  รักความเป็นไทย                
โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    ๒. จัดเป็นกิจวัตรประจ าวัน  เช่น   การแต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์  กิจกรรมน้องไหว้พี่ การสวดมนต์ 
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ   กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ  และกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ  
เดือนละ ๑ ครั้ง   การร่วมงานประเพณีและวันส าคัญของชุมชนและท้องถิ่น   โดยมีร่องรอย/หลักฐาน   
จากรายงานสรุปผลการปฏิบัติ กลุ่มงานกิจการนักเรียน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
   ๓. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและวันสุนทรภู่   
กิจกรรมแข่งขันการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย   กิจกรรมการประกวดธิดาวัฒนธรรม 
กิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง  กิจกรรมพบพระช าระใจ   ดนตรีไทย  นาฏศลป์  กิจกรรมการประกวดการแสดง 



๒๒ 
 

 
 

ประกอบเพลง หัวข้อเพลงรักชาติ โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  จากรายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรมของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
        ผลการด าเนินงาน 
 

     ๑. ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเป็นไทย ส่งผลให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย มีผลการประเมินความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียนพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อท่ี  ๗                                     
รักความเป็นไทย รวมเฉล่ียร้อยละ  ๙๘.๗๓   

๒. ผลจากการด าเนินงานการจัดกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง กิจกรรมตักบาตรเติมบุญประจ าเดือน  
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมตักบาตรวันส าคัญ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม พบว่า นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และให้ความสนใจท่ีจะร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีไทย  และร่วมกิจกรรมตามวิถีการปฏิบัติตนของชาวพุทธที่ดีต่อไปในอนาคต 

๓. ผลจากการด าเนินงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและวันสุนทรภู่  กิจกรรมแข่งขัน                    
การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย การประกวดธิดาวัฒนธรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พบว่า นักเรียนร้อยละ ๙๐ สนใจและร่วมกันส่งเสริมความเป็นไทยผ่านกิจกรรมดังกล่าวได้เป้นอย่างดี 

๔. ผลจากการเข้าร่วมงานการจัดกิจกรรมการประกวดการแสดงประกอบเพลง หัวข้อเพลงรักชาติ                   
ของจังหวัดล าพูน โดยมีสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขัน พบว่า นักเรียนได้รับรางวัล                   
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ซึ่งท าให้บ่งบอกถึงว่าเป็นนักเรียนท่ีร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาความเป็นไทย         
ให้ก้าวหน้าต่อไป 

๕. ผลจากการด าเนินงานกิจกรรมการแต่งกายชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ พบว่า นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
ร่วมกันแต่งกายชุดพื้นเมืองในการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  

๓.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

 

               ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

   วิธีการด าเนินงาน 
               โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่า งบุคคล  ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี  โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การเรียนร่วมของเด็กพิเศษ  ส่งเสริม
ให้นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   

 ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร  ให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล    
ในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ได้แก่ กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน   
กิจกรรมกลุ่มคณะสี (สีเหลือง  ชมพู  เขียว  แดง  และสีน้ าเงิน) โดยคละระดับและช้ันเรียนในการท ากิจกรรม
ร่วมกันของแต่ละสีตลอดปีการศึกษา  กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน  กิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม เช่น 



๒๓ 
 

 
 

สัปดาห์อาเซียน  วันคริสมาสต์  วันตรุษจีน  กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมโรงพักจ าลอง  กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-เกาหลี โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  จากรายงานการจัดกิจกรรม ของกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน  งานสภานักเรียน  รายงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
รายงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     ผลการด าเนินงาน 
 

               โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  จากการบูรณาการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริม ต่างๆ  
ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี  และร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานอื่น และองค์กรภายนอก ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจท่ีดี  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให้เกียรติกันและ
กัน เช่น ไม่แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องท่ีตนไม่ชอบ  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เห็นประโยชน์ของการ     
มีวัฒนธรรม ท่ีหลากหลายในสังคม  ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่นและ
ปรับตัวได้อย่างกลมกลืนท้ังในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจเป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถแนะน า   
โน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจได้  และมีผลการประเมินการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย     
ของโรงเรียน พิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนข้อท่ี ๕ อยู่อย่างพอเพียง     
มีผลการประเมินรวมเฉล่ีย  ร้อยละ  ๙๘.๑๕ 

   
๔.สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

         ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม   
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 

 วิธีการด าเนินงาน 

 

  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ได้จัดกิจกรรมเสริมด้านร่างกาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าหนัก
และส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทยของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มีการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย เพื่อให้นักเรียนทุกคนออกก าลังกายสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา  การตรวจสอบภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน  ทุกปีการศึกษามีข้อมูล
จ าแนกระดับช้ัน นักเรียนท่ีมีน้ าหนักน้อยกว่าปกติ  ได้ด าเนินการแก้ไขนักเรียนโดยติดตามเฝ้าระวังและเสริม
ภาวะโภชนาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนท่ีมีน้ าหนักมากกว่าปกติ   ได้ด าเนินการติดตามเฝ้าระวังและให้ค าแนะน า  
มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะเพื่อควบคุมน้ าหนัก และจัดอบรมสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ  โดย           
ฝ่ายส่งเสริมอนามัยของนักเรียนในโรงเรียน  มีหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  อย่างต่อเนื่อง  
โรงเรียนได้ด าเนินการเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพของนักเรียน จัดท าประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนทุกคน         
ทุกปีการศึกษา  โดยมีร่องรอย/หลักฐาน  ข้อมูลสารสนเทศ สถิติการเจ็บป่วย  การใช้ห้องพยาบาล สรุปผลการ
บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย   กระทรวง
สาธารณสุข   ข้อมูลพัฒนาการด้านน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของผู้เรียนรายบุคคล  



๒๔ 
 

 
 

 ๒. กิจกรรมส่งเสริมด้านจิตสังคม  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม  มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีจิตสาธารณะ
ในการท าประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เช่น  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน  จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  กิจกรรมจิตอาสาในโครงงานคุณธรรม  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์จาก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ โดยจัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากวิทยากรภายนอก  มาให้ความรู้การป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด เรื่องกฎหมายการขับขี่ปลอดภัย โดยมี
ร่องรอย/หลักฐาน รายงานการจัดกิจกรรม  โครงงานคุณธรรม  รายงานการอบรมให้ความรู้นักเรียน  
 

           ผลการด าเนินงาน 

 

                      ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม  พัฒนาด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคม  จากการ
จัดกิจกรรมเสริมท าให้สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีจิตสาธารณะในการ      
ท าประโยชน์เพื่อสังคม  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด  สามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการออก
ก าลังกายร้อยละ ๙๐  และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
รู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากส่ิงเสพติดและอบายมุข  รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัย  รู้วิธีป้องกัน
อุบัติเหตุ ป้องกันโรค ป้องกันภัยต่าง ๆ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีผลการ
ประเมิน  ภาวะโภชนาการของนักเรียนด้านน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๐  และมีผลการ
ประเมินด้านจิตสังคม  โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ข้อท่ี ๘  ด้ายจิตสาธารณะ   
มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๔๖   รวมเฉล่ียผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
ร้อยละ ๙๐.๘๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 

 
  สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน   ระดับคุณภาพ  ๕  :  ยอดเยี่ยม   

ตาราง ๑๑  แสดงผลมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ ๕  ยอดเย่ียม ระดับ ๕  ยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร

และการคิดค านวณ 
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 96.53 

ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 
บรรลุเป้าหมาย 

    ๒) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกป้ัญหา 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 90.55 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 90.78 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 98.73 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๘๓.๙๗ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

บรรลุเป้าหมาย 

   ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ 98.39 

ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 
บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
 

         จากผลการด าเนินการด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่ามีข้อมูลหลักฐาน และเอกสาร                                  
เชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี ้ 
๑) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒) แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓  
๓) ผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ในทุกระดับช้ัน  
๔) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในทุกระดับช้ัน  
๕) ผลการประเมินสมรรถนะ ในทุกระดับช้ัน 
๖) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
๗) สรุปโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
๘) สรุปโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๙)  การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน   บันทึกการอ่าน  รายงานกิจกรรมวนัสุนทรภู่คู่ภาษาไทย 
๑๐) สรุปการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน  
๑๑) ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR       
๑๒) รายงานการประเมินผลโครงการตลาดนัดหัดขาย   
๑๓) การสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้แก่นักเรียน ในระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๓ และ ๖  
๑๔) รายงานการประเมินผลโครงงานคุณธรรม 



๒๖ 
 

 
 

๑๕) รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๑๖) แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียน 
๑๗) โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑๘) ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน  
๑๙) ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและสร้างทางเลือกสู่อาชีพ  
๒๐) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ดังปรากฏ ดังนี ้
 
ตารางท่ี 1๒ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 256๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 67.94 39.41 32.00 31.94 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 58.04 35.89 26.71 30.88 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 55.18 34.14 25.82 30.17 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 

 
ตารางท่ี 1๓ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 256๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 46.70 35.91 27.90 27.38 33.29 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 45.20 36.26 28.07 26.15 33.71 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 

 
๒๑) หลักสูตรรายวิชาเพิ่ม  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๒๒) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒๓) เกียรติบัตรของนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ได้แก ่
       -นายธนภัทร  บุตรศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขัน “ภาษาไทยส่ือสาร – อ่านข่าว
พระราชส านักเฉลิมพระเกียรติ”  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
       -นักเรียนรับเกียรติบัตรรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะ
วิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน (อบจ.ล าพูน นิทัศน์ 2563) ภายใต้โครงการแลกเปล่ียนภาษาและ
วัฒนธรรมไทย-จีน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน ได้แก่ 

1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดหน้ากากงิ้ว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดหน้ากากงิ้ว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพศิลปะไทย-จีน 
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดอักษรจีน 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคนเก่งภาษาจีน(ท าข้อสอบ)  



๒๗ 
 

 
 

 
     ๒.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ตาราง  ๑๔  แสดงผลมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน บรรลุ

เป้าหมาย 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ๕  ยอดเย่ียม ระดับ ๕ ยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป ร้อยละ ๙๗.๙๒ 

ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 
บรรลุเป้าหมาย 

๒.  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป ร้อยละ ๙๘.๗๓ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป ร้อยละ ๙๘.๑๕ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป ร้อยละ ๙๐.๘๓   
ระดับ ๔ ดีเลิศ 

บรรลุเป้าหมาย 

     
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์    
 

  จากผลการด าเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่ามีข้อมูลหลักฐานและเอกสาร 
เชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี ้ 
๑) รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒) สรุปกิจกรรมประกวดเดือนดาวหนุ่มสาวทูบีนัมเบอร์วัน 
๓) สรุปผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม To Be Number One    
๔) ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕) สรุปผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนท่ีมีค่านิยม ๑๒ ประการ   
๖) รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๗) รายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม กลุ่มงานกิจการนักเรียน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๘) รายงานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สุขศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ  
๘) กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน   
๙) กิจกรรมกลุ่มคณะสี 
๑๐) รายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน 
๑๑) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-เกาหลี 
๑๒) โครงการโรงเรียนสุจริต  
๑๓) สรุปกิจกรรมคนดีศรีธีรกานท์ 
๑๔) สรุปกิจกรรมประกวดมารยาทไทย  
๑๕) สรุปกิจกรรมของหายได้คืน  
๑๖) สรุปกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๑๗) สรุปกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมธนาคารขยะฯลฯ    



๒๘ 
 

 
 

๑๘) สรุป รายงานโครงงานคุณธรรม  
๑๙)  ข้อมูลสารสนเทศ สถิติการเจ็บป่วย  การใช้ห้องพยาบาล 
๒๐) สรุปผลการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
๒๑) รายงานการอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ ส่ิงเสพติดให้โทษ และกฎหมายการขับขี่ปลอดภัย 
๒๒) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน  จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  กิจกรรมจิตอาสาในโครงงานคุณธรรม 
      กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒๓) นักเรียนได้รับรางวัล  จากการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ กับหน่วยงานอื่น (ในภาคผนวก)  
 
๓. จุดเด่น   
 ๑. การเรียนรู้แบบโครงงาน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  การสร้างสรรค์ผลงาน มีความคิด
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   เช่น จากการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี  สมารถสร้างผลงาน  การท า
ถ้วยจากผักตบชวา  โครงงานอาชีพ นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านการจ าหน่ายสินค้าท่ีผลิต
ได้ หรือสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย สามารถน าไปหารายได้ระหว่างเรียนและอาชีพเสริมได้ นักเรียนสามารถเลือก
กิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ตามความต้องการ และความสนใจของ
ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ เป็นต้น 
 ๒. โครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  และมีผลงาน  นวัตกรรมท่ีเกิดจากการแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
และการจัดท าโครงงานเฉลิมพระเกียรติท าดีถวายในหลวง อย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับการเรียนรู้จาก
กระบวนการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน  จากการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 ๓. นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน ท่ีส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนตามความถนัด  ความสามารถ  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ในการขับเคล่ือนกิจกรรมของชมรม  
มีเครือข่าย ประสานสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียน                      
ได้รับเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ                        
ระดับยอดเพชร ปีท่ี ๒ ระดับประเทศ 

๔. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET   สูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับประเทศ  ทุกรายวิชา                      
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  จ านวน ๓ รายวิชา 
ผู้เรียนระดับช้ัน ม. ๓ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มีคะแนนมาตรฐานที  
(T-Score)  ๔๐ คะแนน ขึ้นไป  ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  ร้อยละ  ๙๔.๘๕  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียนระดับช้ัน ม. ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนมาตรฐานที 
(T-Score)  ๓๕ คะแนน ขึ้นไป ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  ร้อยละ  ๙๘.๖๖  สูงกว่าค่าเป้าหมายและผู้เรียนมี
คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๙๗ 
 ๕. นักเรียนสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้นค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องมีความหลากหลาย  
 
 



๒๙ 
 

 
 

 

๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  พัฒนาให้สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ ทุกรายวิชา  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตร  ให้สูงขึ้น 

๒. มีการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินให้นักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ  
ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. ควรส่งเสริมเทคนิคการค้นหาข้อมูล  โดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้กับนักเรียนทุกระดับ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนให้สามารถสืบค้นได้ข้อมูล รวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องน่าเช่ือถือ 
ตรงกับปัญหาหรือความต้องการเพียงพอท่ีจะน ามาใช้งานมากยิ่งขึ้น 
 ๔. ควรส่งเสริมด้านการใช้เทคนิค กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ผลิตผลงานท่ีโดดเด่น และสามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อการสร้างอาชีพในอนาคตได้ 
 

๕. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 

ทางโรงเรียนได้วางแผนการพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษา
ต่อไป ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ผลิตผลงานท่ีโดดเด่น สร้างนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  
ตามเกณฑ์การประเมิน ท่ีก าหนดอย่างมีคุณภาพ และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้จาก
การค้นคว้าหาความรู้ ทักษะการท างานกลุ่ม  ทักษะการน าเสนอ ให้มากขึ้น   และวางแผน  การจัดการสอน
ซ่อมเสริมตามตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ าในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในรูปของโครงการหรือกิจกรรม และบรรจุใน
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและลงสู่การปฏิบัติ
ต่อไป ดังนี้  

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การผลิตนวัตกรรม 
การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการด ารงชีวิตและการ
ท างานในอนาคต  พัฒนาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดและ
น าเสนอผลงานนักเรียนขับเคล่ือนโดยใช้กระบวนการ PLC ผลิตนวัตกรรมของโรงเรียนอย่างหลากหลาย  
          ๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดกิจกรรมการสอนเสริมตามตัวช้ีวัด  ท่ีมีผล                      
การประเมินต่ า เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ ให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายผลสอบ O – NET                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีค่าเฉล่ียท่ีสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 
 

 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศกึษา  
 

                   
ระดบัคณุภาพ ๕  :  ยอดเยี่ยม 
 

๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งช าติ นโยบายของรัฐบาล             
และของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

วิธีด าเนินการพัฒนา   
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ด าเนินการในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  

ได้ด าเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกับ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ก าหนดแนวทางในการสร้างวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยมี การประชุมวางแผน  ก าหนด
ผู้เข้าร่วมจัดท าวิสัยทัศน์ ก าหนดกรอบข้อมูล  ก าหนดวิสัยทัศน์  ประชาวิจารณ์ ปรับปรุงข้อความ ในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์มีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ ภารกิจ  หน่วยงาน  ความคาดหวัง
และความต้องการของสมาชิก ผู้รับบริการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 ๒. วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน 
และศักยภาพของหน่วยงาน 
 3. กลุ่มผู้บริหารเสนอมุมมองแห่งอนาคตเป็นลักษณะของการสร้างฝันของผู้บริหารแต่ละคน (Create 
Individuals Dream) จะได้มุมมองท่ีหลากหลายและครอบคลุม 
 4. น ามุมมองของผู้บริหารแต่ละคนมารวมและเช่ือมโยงกัน (Share and Relate the Dreams 
เพื่อให้มุมมองของแต่ละคนมาเช่ือมโยงกัน แล้วเรียงล าดับความส าคัญ 
 5 .คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตของหน่วยงานท่ีเป็นความฝันของทุกคน 
 6. ขัดเกลาส านวนให้ส่ือความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ  มีสาระ 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ท่ีได้จัดท าขึ้น โรงเรียนได้ด าเนินการตามขั้นตอน เพื่อการน าไปใช้                  
ซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ  โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ประกาศใช้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
 2. ถ่ายทอดส่ือสาร ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
 3. จัดท ากลยุทธ์ 
 4. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 5. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 6. ติดตาม ประเมินผล   
    โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ประกาศใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมีการก าหนด         
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ รับทราบ และตระหนัก       



๓๑ 
 

 
 

ถึงการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียน ผ่านการส่ือสาร 2 ทาง เช่น ประชุมบุคลากรท้ังโรงเรียน 
ประชุมบุคลากรตามกลุ่มบริหารงาน หรือประชุมบุคลกรเฉพาะฝ่ายงาน การประชุมผู้ปกครอง การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประชุมนักเรียน ตลอดจนจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
เป็นลายลักษณ์อักษรติดไว้ตามอาคารของโรงเรียน จัดพิมพ์ในเอกสารส าคัญของกลุ่มบริหารวิชาการ ตีพิมพ์  
ในวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของโรงเรียน http://www.tkb.ac.th 
เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
อื่น ๆ ได้รับรู้และเข้าใจเพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายเข้าใจในวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมของโรงเรียน เพื่อน าสู่การ
ปฏิบัติปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าส่ิงเหล่านี้ไปลงในเอกสารต่าง ๆ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนา แผนงาน โครงการ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ รับทราบ ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน   
 

ผลการพัฒนาคุณภาพ 
จากวิสัยทัศน์ท่ีได้ก าหนดขึ้น โรงเรียนโดยผู้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ผู้อ านวยการ  

รองผู้อ านวยการ  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระ                         
การเรียนรู้ ร่วมกับ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน น ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าพันธกิจ ท่ีจะน าไปสู่วิสัยทัศน์ 
และก าหนดค่านิยมโดยใช้เป้าประสงค์ มาเป็นเป้าหมายในการด าเนินการ 

ตาราง ๑๕  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๒) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๓) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

 
 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  
  วิธีด าเนินการพัฒนา 

 

โรงเรียนด าเนินการจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ
ของโรงเรียน  ใช้การบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยระบบหลัก ได้แก่  ระบบการเรียนรู้ 
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบสนับสนุน ได้แก่ ระบบพัฒนาบุคลากร  ระบบบริหารจัดการ และ
ระบบสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคม
ผู้ปกครองและครู   ด้านการบริหารงานภายในโรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน 
คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
สนับสนุนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยใช้ความส าคัญตามมุมมอง Balanced Score Card (BSC) การท างาน     
ในรูปแบบ TKB Model ใช้วงจร PDRA เป็นเครื่องมือในการพัฒนามีกระบวนการท างาน Work Process   
ตามรูปแบบ TKB Model โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านกระบวนการจัดการศึกษา 
ด้านการการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร และด้านงบประมาณโดยใช้วงจร PDRA เป็นตัวควบคุมคุณภาพและ



๓๒ 
 

 
 

พัฒนางาน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญแนวทางในเชิงระบบและการใช้ TKB Model โดยการสร้างความสามัคคี
และ   ใช้ภาวะผู้น าเพื่อให้ระบบมีความสัมพันธ์และสอดรับกับกระบวนการท างานรวมถึงพัฒนาระบบส่ือสาร
ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการพัฒนางาน  การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีการประชุมทบทวนเพื่อ
ประเมินผล       ท่ีเกิดขึ้น โดยให้บุคลากรของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและทบทวนผลการ
ด าเนินการโดยรวมของโรงเรียนทุกส้ินปีการศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาระบบของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด  และใช้ผลการประเมินมาก าหนดเป็นมาตรการ 
ในการด าเนินการต่อไป  มีการประกาศใช้มาตรการให้รับรู้และร่วมกันปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน มีระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะยาว ๔ ปี  เป็นแผนหลัก  และมีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และน าผลการประเมินตรวจสอบมา ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ        
ของสถานศึกษา ด้วยวงจรคุณภาพ PDRA  ขับเคล่ือนในระบบการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ระบบบริหารจัดการ  ใช้ระบบ Balance Score (BSC)  เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
มีการนิเทศภายในเชิงระบบด้วยเทคนิค  APODAAR   

ผลการพัฒนาคุณภาพ   
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการ 

วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

    การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี  ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมด าเนินการในรูปของคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ส่งผลให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔  ในระดับ  ดีมาก  และได้ส่งผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปี ๒๕๖๓   ประเภทสถานศึกษา  
มัธยมศึกษาขนาดกลาง  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
ตาราง ๑๖  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๒) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๓) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๒.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
ยอดเย่ียม 

ระดับ ๕ 
ยอดเย่ียม 

ระดับ ๕ 
ยอดเย่ียม 

 

 



๓๓ 
 

 
 

๕.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

  วิธีด าเนินการพัฒนา 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย  การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา  มีการพัฒนาให้ความเหมาะสม กับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
บริบทของสถานศึกษา มีการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและผลกระทบของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน  ครู ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อก าหนดหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม
กับบริบทสถานท่ี แหล่งเรียนรู้และสภาพชุมชน ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการพิจารณา     
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  โดยได้ด าเนินการ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงาน 
บริหารวิชาการและหลักสูตรเพื่อก าหนดแนวปฏิบัติ  ผู้ปกครอง ครู และส ารวจความต้องการของนักเรียน  วิเคราะห์ 
สรุปผล 

     ๒. วางแผนปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ จุดเด่น และจุดพัฒนา  รายงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง    
    ๓. น าผลการวิเคราะห์สภาพปัญหามาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ 

ในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป โดยพิจารณาจากจ านวนวิชาท่ีเปิดสอน เพียงพอและสนอง   
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด และเหมาะสมของตนเอง 
พิจารณาครูผู้สอนด้านสาขาวิชา พิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนานักเรียน ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
กิจกรรมในหลักสูตรสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะชีวิตรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม 

   โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีการจัดหลักสูตรส าหรับพัฒนาผู้มีเรียนในด้านต่างๆ จ าแนกตามแผนการ
จัดการเรียน ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 1. แผนการเรียนรู้ทั่วไป ( ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
 2. แผนการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ MINI  International (ปีการศึกษา ๒๕๖๓)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
 2. แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 3. แผนการเรียนรู้ภาษาภาษาจีน 
 4. แผนการเรียนรู้ทั่วไป 

       มีการเตรียมความพร้อมในการจัดท าหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการก ากับติดตามและ
ประเมินการใช้หลักสูตรเป็นประจ าทุกปี  มีการจัดท ารายงานชัดเจน  น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร  และครูผู้สอนจัดการเรียนรู้  ตามระบบการเรียนรู้ของสถานศึกษา  และตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร
ท่ีว่า  “เรียนให้ครบ  จบระดับช้ันด้วยโครงงาน” โดยมี Flow Chart  ระบบการเรียนรู้  ในการน าหลักสูตรไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 



๓๔ 
 

 
 

 
แผนภาพ  Flow Chart  ระบบการเรียนรู้   

 

       ผลการพัฒนาคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   
ในการเลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของตน หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้ท่ีมีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  สามารถคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์  ในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้  ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางปัญญา  มีคุณธรรมจริยธรรมด าเนินชีวิต 
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และมีผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงและได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะและร่วมกิจกรรมต่างๆ  และมีผลพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มาตรฐานการศึกษา และ
หลักสูตร สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสีย 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ        
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒. ความร่วมมือในการร่วมวางแผนการด าเนินงานพัฒนาวิชาการผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๓. มีแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการของกลุ่มบริหารวิชาการและทุกกลุ่มสาระฯ เป็นต้น    



๓๕ 
 

 
 

         ๔. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม เป็นระบบ
และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
ของครู  มีรูปแบบการนิเทศท่ีหลาหลาย มีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ในแผนงานและโครงการประจ าปี 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เพื่อการประเมินแผนงานและโครงการในเชิงพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง มีการ
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการและกิจกรรมของกลุ่มงานและแต่ละกลุ่มสาระฯ  เมื่อเสร็จส้ิน
การด าเนินงาน 
 

 ตาราง ๑๗  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๒) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๓) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๔ 
 ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
    ยอดเยี่ยม 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

      ระดับ ๔ 
   ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
ยอดเย่ียม 

ระดับ ๕ 
 ยอดเย่ียม 

 
 ๕.๔   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 
 

 วิธีด าเนินการพัฒนา 
  โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง  มีการบริหารจัดการคุณภาพโดยการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   เพื่อส่งผลต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถ
น ามาใช้ในการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ โดยด าเนินการดังนี้ 

1) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ 
วางแผนพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา และมาตรฐานการ
เรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      2) อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา  บริบท
และสภาพชุมชน  

3) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ เข้าร่วมแสดงผลงาน 
ประกวดส่ือ นวัตกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู ของสถานศึกษา  ยกย่องชมเชย  

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองจากการศึกษาอบรมต่างๆ และส่งเสริมสนับสนุน  
ให้ครู น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 

 การบริหารจัดการการจัดกระบวนการเรียนรู้    
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  ได้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 



๓๖ 
 

 
 

หลักสูตร โดยพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการพัฒนาหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ จนครู    
มีความรู้ และทักษะ สามารถนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุน และนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ โดยส่งเสริมให้ครูมีการด าเนินการ 
ดังนี้  
      ๒.๑ ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร  
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

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

    ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูพัฒนายกระดับคุณภาพนักเรียนกับโรงเรียนโดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน และน าไปวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพต่อไป  

    ๒.๔ ส่งเสริมครูออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียน ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  

    ๒.๕ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหน่วยการจัดการเรียนรู้ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
               ๒.๖ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่น ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วางแผนการจัดทาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

    ๒.๗ ส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

    ๒.๘ ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ท่ีหลักสูตรก าหนด 

    ๒.๙ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๒ คือ ภาษาจีน โดยจ้างครูเจ้าของภาษา
มาร่วมสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสากลให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
             ๒.๑๐ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการ
น าเสนอ    น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp, English 
Integrated Camp ) จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์การศึกษาและอาชีพโดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตและการปรับตัว   น านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ีได้แก่มหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นแนวทางการในการเลือกศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพในอนาคต 

 

         ผลการพัฒนาคุณภาพ 
 ๑. ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความรู้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา และมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และครูได้พัฒนาตนเองจากการศึกษาอบรมต่างๆ  รวมเฉล่ียต่อคนท่ีมีจ านวนช่ัวโมง 
อบรม ประชุมสัมมนา  คิดเป็นร้อยละ  ๓๒.๐๓ 

     ๒. ครูร้อยละ ๑๐๐  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน  และได้รับการนิเทศ   
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  ส่งเสริมการน ากระบวนการ PLC                                        



๓๗ 
 

 
 

มาพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระทุกระดับช้ัน จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ  
การเรียนการสอน มีความปลอดภัย จัดระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบริการทางวิชาการ   

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมประเมินวิทยฐานะและสวัสดิการ อย่างท่ัวถึง                        
ครูได้รับการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะอย่างท่ัวถึงปัจจุบันมีครูและผู้บริหารที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
(คศ.๓) จ านวน  ๒๗ คน วิทยฐานะช านาญการ(คศ.๒) จ านวน ๑๗  คน และ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองเข้ารับการอบรมและยกระดับวิทยฐานะของตนเองทุกระดับ  

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ส่งผลให้ได้ครูผู้สอน
ได้รับรางวัลในระดับภาคและจังหวัด  จ านวน  ๖  คน 
 ๕. ครูผู้สอนร้อยละ ๑๐๐  ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  งานวิจัย  บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน          
ส่งรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  และมีผลการประเมินกระบวนการบริหารการจัดการศึกษา
ของผู้บริหาร  ดังตาราง 
 

ตาราง ๑๘  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๒) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๓) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ในวิชาชีพ 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
     ยอดเย่ียม 

ระดับ ๕ 
    ยอดเย่ียม 

ระดับ ๕ 
     ยอดเย่ียม 

 
 รายงานการอบรม ประชุม และสัมมนาของคณะครู ดังนี้ 

ตาราง 1๙   แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนาของข้าราชการครูและพนักงาน              
                  ราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

จ านวนช่ัวโมง ค่าเฉล่ีย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 216 43.20 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 34๐ 42.75 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 681 52.38 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 243 40.50 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 37 12.33 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 70 23.33 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 105 26.25 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 63 15.50 

รวมเฉลี่ย 1,75๕ ๓๒.๐๓ 
 



๓๘ 
 

 
 

แผนภูมิ แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนาของข้าราชการครูและพนักงานราชการ                         
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

จากแผนภูมิ พบว่า มีข้าราชการครูและพนักงานราชการ ทุกคน ได้เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา                        
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไ ด้รับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ  รวมเฉล่ียจ านวนช่ัวโมง ท่ีอบรมฯ ต่อคน                            
คิดเป็นร้อยละ  ๓๒.๐๓ 

 
 

 ๕.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 วิธีด าเนินการพัฒนา 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาทางกายภาพท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย                   
การให้บริการด้านอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกประจ าอาคาร การให้บริการ           
ด้านสาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้สวยงาม สามารถให้บริการแก่คณะครู นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับโรงเรียน ดังนี้ 

     ๑. ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ สะอาดทุกพื้นท่ีในโรงเรียน และจัดสภาพแวดล้อม
โรงเรียนร่มรื่น  โดยครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วม  จัดต้ังคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษา ใช้แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  
               ๒. มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ผ่านงานสอน  งานอาคาร 

๔๓.๒๐ 

๔๒.๗๕ 

๕๒.๓๘ 

๔๐.๕๐ 

๑๒.๓๓ 

๒๓.๓๓ 

๒๖.๒๕ 

๑๕.๕๐ 

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สขุศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ 

คา่เฉล่ีย 

ค่าเฉล่ีย 
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สถานท่ี  มีโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน เป็นจุดเด่นของโรงเรียน คือบรรยากาศร่มรื่น                        
มีอาคาร สถานท่ี และภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเหมาะส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ 

     ๓. มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา             
ได้ด าเนินการจัดท าปุ๋ยใบไม้  สวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ธนาคารขยะโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียน   มีศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้    
      ๔. มีการจัดระบบความปลอดภัยของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ได้แก่ อาคารเรียน                       
มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกอาคาร พร้อมท้ังติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
มีนักการภารโรง คนสวนแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการท าความสะอาดอาคารเรียน บริเวณ                        
สนามหญ้า สวนหย่อม และบริเวณโรงเรียน โดยมีผู้รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบ และบันทึกการปฏิบัติงาน 
รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ในส านักงาน ในห้องเรียนมีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย   
พร้อมใช้งาน มียามรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  จัดเวรยามดูแลความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน
โดยจัดครู นักการภารโรงและยาม ปฏิบัติหน้าท่ีในเวลากลางวัน กลางคืน และวันหยุดราชการ เพื่ อดูแลความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 
      ๕. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัยทุกห้องเรียน  อาคารสถานท่ี สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกประจ าห้องและอาคาร ท่ีเอื้อต่อครูผู้สอน  และนักเรียน  
      ๖. ผลการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบเพียงพอกับการใช้งาน โดยผลท่ีเกิดจากการรณรงค์การประหยัดพลังงาน และความพอเพียง  ท าให้
บุคลากร ครู  และนักเรียนเกิดความตระหนักในความส าคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัดและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด  และได้พัฒนาก่อสร้างอาคารสถานท่ีเพิ่มเติม  ดังนี้ ได้สร้างลู่วิ่งแอสฟัลท์ ๕ ลู่  สร้างแตนเชียร์
ส าหรับนักเรียน  ท าโต๊ะโรงอาหาร  จ านวน ๒๐ ตัว  ปรับปรุงบ้านพักนักเรียนประจ า  จ านวน ๒ หลัง   จัดท า
ช่องทางเดินส าหรับอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน  จัดท าท่ีล้างมือส าหรับนักเรียนเพิ่มขึ้น ในสถานการณ์
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๑๙  พัฒนาสนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ   ติดต้ังระบบไฟโซล่าเซลบริเวณ
ถนนและจุดต่างๆ ในโรงเรียน  และติดต้ังกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  จ านวน  ๓๐  จุด   
 

        ผลการพัฒนาคุณภาพ          
         จากการด าเนินการบริหารงานสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ส่งผลให้อาคารสถานท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรม ท าให้
ผู้เรียนได้อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท้ังภายใน   
และภายนอกห้องเรียนได้อย่างร่มรื่น  สวยงามและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีความ
ปลอดภัย  สะอาด  เพราะมีระบบการติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ และ                   
มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดังตาราง 
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ตาราง ๒๐  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๒) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๓) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๔ 
  ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
     ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
     ยอดเยี่ยม 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
     ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
  ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
  ยอดเยี่ยม 

 
๕.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

       วิธีด าเนินการพัฒนา 
      โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  ได้พัฒนาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ  ให้มีความถูกต้องแม่นย า และน่าเช่ือถือ มีความทันสมัยและทันเวลา มีความ
ปลอดภัย โดยโรงเรียน มีกระบวนการท่ีหลากหลายในการจัดการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ มีระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  มีผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศของโรงเรียน ท าหน้าท่ีใน
การรวบรวมและตรวจสอบ ระบบสารสนเทศต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่นกลุ่มบริหารงานบุคคล มีเจ้าหน้าท่ีดูแล
รับผิดชอบบันทึกข้อมูล งานทรัพยากรบุคคลมีเจ้าหน้าท่ีงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบันทึกข้อมูล 
งานประชาสัมพันธ์ มีเจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์รับผิดชอบดูแล อีกท้ังมีหัวหน้างานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อข้อมูลมีข้อผิดพลาดจะน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข ด้านความทันต่อเวลา 
โรงเรียนมีเครื่องให้บริการ (Web Server) สามารถเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่ายได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
IT มีการแบ่งความรับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้อมูลเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลาและทันที ดังนี้ 

๑. มีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุม  โดยการทบทวนและตรวจสอบแผนกลยุทธ์โรงเรียน และวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการใช้ข้อมูลว่ามีการใช้ข้อมูลใดบ้าง  เพื่อประกอบการออกแบบสารสนเทศ ให้ครอบคลุมทุก
ประเด็นกลยุทธ์ และทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  โดยการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
สม่ าเสมอ มีการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการข้อมูล และก าหนดสิทธิในการพัฒนาข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง  มีความถูกต้อง แม่นย า  โดยการก าหนดมาตรฐานของข้อมูลและการปฏิบัติงาน  มีผู้รับผิดชอบระบบ 
สามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของระบบได้ทันที และข้อมูลท่ีชัดเจน มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเน่ือง  มีความ
ความทันสมัย โดยการก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการปรับปรุงข้อมูล   ให้สิทธิเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พัฒนาข้อมูลได้เองและจัดการพัฒนาทักษะอย่างต่อเน่ือง  และมีความน่าเชื่อถือ โดยการตรวจสอบข้อมูล
สารสนเทศในระบบอยู่เสมอ  เช่ือมโยงและอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีมีมาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือ 



๔๑ 
 

 
 

  ๒.  ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Security)   
       ด้านความปลอดภัย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีวิธีการในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลส าคัญมีความ
ปลอดภัย โดยโรงเรียนได้ด าเนินการโดยการจัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับไว้ในพื้นท่ีท่ีมีความปลอดภัย ป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูล มีระบบ internet ประจ าโรงเรียนและจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละประเภท                  
มีการก าหนดสิทธิ์ของการใช้ฐานข้อมูลส่วนต่างๆในแต่ละกลุ่มบริหารงาน/ฝ่าย/งาน และมีระบบ login 
username และpassword ยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต และมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยมีกลุ่ม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของโรงเรียน รับผิดชอบในการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขความปลอดภัยและความลับอย่างสม่ าเสมอ 
 ๓. ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) 
        มีวิธีการในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลของโรงเรียนมีความพร้อมในการใช้งาน 
ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน โดยมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ท าหน้าท่ีดูแลเครือข่ายของโรงเรียนและดูแลระบบเครือข่ายของสพฐ. โดยมีการวางผังงานให้มีงาน            
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย  มีค าส่ังมอบหมายภาระงานอย่างชัดเจน  มีช่างเทคนิคโดยเฉพาะ   
เช่ียวชาญให้การดูแล แนะน า บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายของโรงเรียนอยู่ตลอด โรงเรียนให้การสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนอย่างเต็มท่ี  โดยการจัดหาวัสดุ ครุ ภัณฑ์ท่ีมีความจ าเป็น   
เหมาะสม  ทันสมัย  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร  
 ๔. จัดให้มีการอบรมการใช้งานกับผู้ใช้   หรือบุคลากร   เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้การใช้งานระบบสารสนเทศ   และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย  เพื่อให้ง่ายกับการใช้งาน  เช่น  มีการจัดสรรพื้นท่ี   
บนเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้ครูได้พัฒนาระบบ   E-learning   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
อบรมการใช้งานระบบ SMSS  และอบรมระบบท่ีใช้แสดงตัวตนในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  เป็นต้น 

 ผลการพัฒนาคุณภาพ  
       การด าเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีความพร้อมในการใช้งาน และผู้ปฏิบัติ คณะครู บุคลากรและ
นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยโรงเรียนได้จัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน  
โดยมีเครื่องแม่ข่าย Web Server ให้บริการเว็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียน เครื่องแม่ข่ายส าหรับ
ให้บริการการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต มีการเช่ือมโยงระบบบริการอินเตอร์เน็ต  ความเร็วสูงด้วย เส้นใยแก้ว     
น าแสง (fiber optic) จ านวน 4 ผู้ให้บริการ (ISP) คือ Uninet 1 วงจร ,TOT 2 วงจร ,CAT1 วงจร เพื่อให้
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คอมพิวเตอร์เครื่องลูกส าหรับใช้ในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล
ของผู้เรียน จ านวน 160 เครื่อง ส าหรับบริหารจัดการและให้บริการจ านวน 30  เครื่อง  ด้านระบบให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้บริการอินเทอร์เน็ต นักเรียน ครู และเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนและมี Website      
ของโรงเรียน www.tkb.ac.th เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  และประชาสัมพันธ์  ผลงาน และกิจกรรม
ของโรงเรียน ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคล ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป และมีวิธีการในการรักษากลไก ท่ีท าให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งาน รวมท้ัง
ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ทันกับความต้องการ   และทิศทางของบริการทางการศึก ษา และ            
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมท่ีโรงเรียนด าเนินงานอยู่ โดยได้มีวิธีการท าให้ข้อมูล



๔๒ 
 

 
 

สารสนเทศ และอุปกรณ์ มีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ มีเครื่องแม่ข่าย (Server) ท่ีมีประสิทธิภาพสูง
เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกสถาบัน เช่น ระบบ E-Mail E-Office ระบบ
ฐานข้อมูลนักเรียน อีกท้ังยังมีเวปไซต์ของโรงเรียนเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  แนะน า
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท าให้บุคลากรหรือผู้มาขอรับบริการทุกประเภทสามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว เช่น การใช้ E-Office  ทางเวปไซต์ เพื่อติดตามผลข้อมูล  แจ้งข้อมูล 
เพื่อให้แจ้งข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง  

      ผลการประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดังตาราง 

ตาราง ๒๑   แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๒) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๓) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

 
ตาราง ๒๒   สรุปผลเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๒) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๓) 
ผลการประเมิน 

๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหาร                     
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๔ 
ดีเลิศ 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

ระดับ ๕ 
ยอดเยี่ยม 

๑.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ                           
ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๖.๐๐ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

ร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๔.๐๐ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

ร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๖.๐๐ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

ร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 92.16 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ 

ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๔.๐๐ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

ร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 94.12 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

ร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 92.16 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๘.๐๐ 
   ระดับ ๔  ดีเลิศ 

ร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 92.16 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 



๔๓ 
 

 
 

ตาราง ๒๓   สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

๖ จัดระบบเทคโนโลยี จัดการ  
และการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้  

๑) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒) แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓  
๓) สรุปโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ 
๔) แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
๕) แผนการจัดการอัตราก าลัง  
๖) หลักสูตรสถานศึกษา  
๗) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
๘) รายงานการวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน  
๙) สรุปผลการพัฒนาตนเองของครูจากการอบรม ประชุมสัมมนาและการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๑๐) เอกสารรายงานการพัฒนาอาคารสถานท่ี  จากกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๑๑) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒) เกียรติบัตรผลงานครู  ผู้บริหาร  
๑๓) รายงานการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA) 
๑๔) งานวิจัยการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๑๕) รายงานการประชุมประจ าเดือน 
๑๖) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและเข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์องค์กรและจัดท าแผนพัฒนา 
      คุณภาพสถานศึกษา 



๔๔ 
 

 
 

๑๗) ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
๑๘) รายงานโครงการพิเศษของสถานศึกษา 
๑๙) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ 
๒๐) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๑) แผนงานด้านความปลอดภัยในถานศึกษา 
๒๒) คู่มือโครงสร้างการบริหารจัดการ 
๒๓) แผนภาพ  ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน (ภาคผนวก)   
  

๓. จุดเด่น  
 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ   ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์                 
พันธกิจ  เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี                
ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถ                        
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา ได้แก่  

๑. ผู้บริหารมีความต้ังใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงานสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานและคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาท มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์  OBECQA ก าหนดรูปแบบ       
การบริหารโรงเรียน  เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการของโรงเรียน  โดยใช้วงจร PDRA   
ประกอบวัฒนธรรมองค์กร TKB Model ส่งผลให้บุคลากรมีการท างานท่ีมุ่งเน้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และมาตรฐานการศึกษา  มีการทบทวนคุณภาพการศึกษา จัดการประชุม สัมมนา ตรวจสอบ 
ร่วมกันระหว่างบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เป็นประจ าทุกปีเมื่อส้ินปีการศึกษา เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น    
จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการจัดการบริหารในปีการศึกษาต่อไป      
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

๒. หลักสูตรของโรงเรียนมีความยืดหยุ่น มีการทบทวนการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา  จัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร และอัตลักษณ์ของหลักสูตร “เรียนให้ครบ จบระดับช้ันด้วยโครงงาน” อย่าง
เป็นระบบ ตอบสนองต่อเป้าหมายของการจัดการศึกษาส่งผลให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ตามความ
ต้องการและความสามารถของตนเอง  จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตร มีความพึงพอใจต่อผลการใช้หลักสูตรทุกปี จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MINI  INTERNATIONAL 
สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และจัดหลักสูตรเพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดการเรียน
การสอนวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) รวมท้ัง
เพิ่มรายวิชาภาษาท่ี ๒ คือ ภาษาจีน  ในห้องเรียนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ในทุกห้องเรียน     
ท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เปิดหลักสูตรห้องเรียนท่ัวไปเน้นภาษาจีน ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

๓. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่  ศูนย์ภาษาไทย  ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                         
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ   และมีศูนย์ TO BE NUMBER ONE  ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  โรงเรียน              
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และมีความพร้อมให้บริการต่อผู้สนใจได้ 



๔๕ 
 

 
 

๔. ครูผู้สอนมีความพร้อมและจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร อย่างเป็นระบบ โดยมี
การด าเนินการ ดังนี้ ๑) ครูทุกคนมีวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
หลักสูตร ๒) ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ๓) วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ยกระดับคุณภาพกลุ่มเก่ง 
ปานกลางและลดกลุ่มอ่อน ๕) ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียน  ตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ๖) จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ๗) บูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่นๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
๘) มีการจัดการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่มและ
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ๙) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดขั้นสูง 
๑๐) มีการจัดการประเมินผลตามสภาพจริง พร้อมท้ังบันทึกหลังการสอนอย่างเป็นระบบ ๑๑) การสอนเสริม
และกิจกรรมพิเศษ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ๑๒) การจัดการซ่อมเสริมนักเรียนท่ีเรียนอ่อนและ
เพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนท่ีเรียนปานกลางและเก่ง ๑๓) ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรก าหนดและ  ๑๔) คัดเลือกนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ      
(Best Practices)   เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียน ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อน าผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
          ๕. สภาพแวดล้อมโรงเรียนร่มรื่น บรรยากาศร่มรื่น  มีอาคาร สถานท่ี และภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเหมาะ
ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้โดยครู บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วม  จัดต้ังคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ใช้แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  การให้บริการ 
ด้านสาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม สามารถให้บริการแก่คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีมา
ติดต่อราชการกับโรงเรียน  
๔. จุดควรพัฒนา 
 

          ๑. ควรมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโดยการสร้างความ
ตระหนักให้กับคณะครูและบุคลากรในถานศึกษาถึงความจาเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งงานข้อมูล
สารสนเทศท่ีใช้งานง่ายและรวดเร็ว  

๒. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓.  การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วม 
          ๔.  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และน าผลสรุป
วิเคราะห์ของการปฏิบัติงานประจ าปี   
๕. แผนงาน / แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑. จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อการจัดเก็บข้อมูล และง่ายต่อการสืบค้นเพื่อให้
ได้มาซึ่งงานข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้งานง่ายและรวดเร็ว มีห้องสาหรับเก็บและแสดงข้อมูลพร้อมท้ังสามารถ
ออนไลน์กับเว็บไซต์ต่างๆ  
         ๒. จัดกิจกรรม/โครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และน า
ผลสรุปวิเคราะห์ของการปฏิบัติงานประจ าปี   

  ๓. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  เข้าสู่ระบบวงจรคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 



๔๖ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็ส าคญั 
                     
 ระดบัคณุภาพ  ๕   :  ยอดเยี่ยม 
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

วิธีด าเนินการ 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐาน 

และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง   ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  ดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงได้มาก มีการ ฝึกทักษะ         
การท างานกลุ่ม  การท างานเป็นทีม  การท าโครงงาน  ในการสอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกั บ
แผนการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินได้อย่างมีรูปแบบท่ีชัดเจน มีผลเป็นท่ีประจักษ์จากการเรียนรู้  
และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมีแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

2) การใช้แหล่งการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายและใช้กระบวนการกลุ่ม   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มีการ
จัดการเรียนรู้โดยการใช้แหล่งเรียนรู้และกระบวนการกลุ่ม  ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่ม  
เป็นทีมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและมีบทบาทในการเรียนจะช่วยให้นักเรียน
มีความพร้อม มีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการเรียน   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ                     
และทักษะทางสังคม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีการใช้แหล่งการเรียนประกอบการเรียนการสอน การท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน โดยมีข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  และ
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาให้ความรู้แก่นักเรียน  อย่างชัดเจน  

๓. การบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง                    
มีกิจกรรมบูรณาการในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เช่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย-สังคม และได้น าภูมิปัญญาหรือสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการเรียนการสอน และมีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระต่างๆ ภายในสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมจิตอาสา  อาหารพื้นบ้าน  อักขระล้านนา  เป็นต้น อีกท้ังยังสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ภายในท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านได้    

๔. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ    
น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ  จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์การศึกษาและอาชีพโดยการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตและการปรับตัว   น านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอก
สถานท่ีได้แก่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นแนวทางการในการ
เลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต  

๖. โรงเรียนมีนโยบายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้มุ่งพัฒนาหลักสูตรโดยประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
เป็นวงจร PDRA น ามาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการวิจัย                       



๔๗ 
 

 
 

ในช้ันเรียน  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นข้อปฏิบัติส าคัญในการ
ด าเนินการ  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน มีผลงานโครงงาน
ของนักเรียน ท่ีจัดแสดงผลงานและนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

 

     ผลการด าเนินงาน 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนได้คิด
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งได้ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน รวมถึงการวัด และประเมินผลท่ีมีการ
ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ในทุกรายวิชาซึ่งได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนท าให้  
นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    นักเรียนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน มีผลงานโครงงานของนักเรียน ท่ีจัดแสดงผลงานและ
นิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้    เช่นในกิจกรรมตลาดนัดหัดขาย  โครงงานอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                      
ปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใช้
แหล่งการเรียนประกอบการเรียนการสอน การท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยมี
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีสรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  และข้อมูลปราชญ์
ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างชัดเจน 

มีผลการประเมินกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  จากการประเมินผลการปฏิบัติของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลการประเมินในระดับดีเลิศ
ขึ้นไป รวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 9๒.๘๙ 
 
๓.๒   ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  

วิธีการด าเนินการ 
         โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีการด าเนินกิจกรรมการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง

เรียนรู้   รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูด าเนินการน าผลการประเมินนักเรียนไปพัฒนา
นักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้  

    ๑. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้ การคิดวิเคราะห์ ด้านกระบวนการ โดย
ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย พร้อมท้ังพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยี เช่น การใช้ Google Application 
for Education การใช้ส่ือในWebsite ต่างๆ โดยเลือกให้สอดคล้องกับนักเรียนและวิชาของตน และพัฒนาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

    ๒. ส่งเสริมครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ วิทยากร และภูมิปัญญาท้ังในโรงเรียน
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาไปจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 



๔๘ 
 

 
 

เหมาะสม เช่น การสอนแบบโครงงานฐานวิจัย การสอนรูปแบบ STEMการใช้ Google Apps for Education 
(Google Doc, Google Slide, Google Form, Google Site, Google Sheet ) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และ         
e-learning ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Google Classroom) พัฒนาเว็บไซต์ 
DLT เพื่อเป็นทางเลือกให้ครูในการจัดการเรียนรู้โดยสามารถน าไปใช้เป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย ติดตาม 
ภาระงาน การบ้าน เป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างครูและนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือ เป็นต้น  

    ๓. ครูใช้สารสนเทศของผลการเรียนน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักเรียน  โดยจัดท าพันธะ
สัญญาการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และเขียนรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง (SAR)  
     ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดหาและผลิตส่ือและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับครูและผู้ปกครอง ท าให้ครูได้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญของการผลิตส่ือ การใช้ส่ือการ
เรียนการสอน ส่งผลให้ครูแตละกลุมสาระการเรียนรู้ได้มีส่วนรวมกันวางแผนจัดหาและผลิตส่ือท่ีตองการใช
ประกอบการเรียนการสอน  โดยมีการชักชวนผูรูในทองถิ่นหรือผูปกครองเข้ามามีส่วนรวมคิดและจัดท าตาม
ความเหมาะสม  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยเข้าร่วมการเสนอผลงาน
คัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
    ๕. พัฒนาระบบการให้บริการ การใช้ และการบ ารุงรักษาส่ือและเทคโนโลยี  เพื่อการจัดบริการ   
อยางเปนระบบสะดวกท่ีจะน าไปใช้  มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนในเรื่องในการใช้ส่ือเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
    ๖. ขยายผลการใช้ส่ือท่ีมีคุณภาพและเผยแพร่ส่ือ  และน าไปใช ท้ังระดับสถานศึกษา ระดับกลุม 
โรงเรียน ระดับจังหวัด  ส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้เผยแพร่ความรู้จากการด าเนินงานตามกิจกรรม
โครงการ โดยให้ผู้เรียนได้เผยแพร่ความรู้ท่ีได้เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนของตนเอง พร้อมท้ังเผยแพร่ความรู้โดย
การจัดท าส่ือความรู้ต่างๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ คู่มือ และวีดีโอคลิปต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท้ังภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๗. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนยังมีห้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนและเพื่อส่งเสริมการใช้และการผลิตส่ือรวมท้ังการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
จึงได้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากมายซึ่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้มีความพร้อมและ
เหมาะสม   ห้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น ห้องเกียรติยศ  ห้องวัฒนธรรมท้องถิ่น ห้องสมุด   ศูนย์คอมพิวเตอร์   
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ห้องศูนย์ภาษาไทย                       
ห้องแนะแนว ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องศูนย์ชมรม TO BE NUMBER ONE  เป็นต้น 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ครูมีส่ือนวัตกรรม และ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
สามารถน าไปเผยแพร่และเข้ารับการประกวด  ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินการใช้ส่ือเทคโนโลยี แล้วน าผล
มาวิจัยพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา  มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอน ครู นักเรียนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     



๔๙ 
 

 
 

 
    จากการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษา (วก.5) พบว่าครูทุกท่านมีการใช้ส่ือเทคโนโลยี        
ในกระบวนการสอนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีของครู                       
โดยโรงเรียนมีการติดต้ังระบบฉายภาพทั้งโปรเจคเตอร์ และสมาร์ททีวี ทุกห้องเรียน ซึงเป็นห้องเรียนท่ีอ านวย
ความสะดวกในการใช้ส่ือเทคโนโลยีของครู   ท าให้ครูเกิดการจัดรูปแบบการสอนได้หลากหลายและส่งผล     
ให้ผู้เรียนมีมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  จากการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้นโดยมีผล         
การประเมินการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จากครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ มีผลการประเมินในระดับดีเลิศขึ้นไป รวมเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 95.39   

 
 

 3.3 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 
 

 วิธีด าเนินการ 
      

โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สอดคล้องกับ
ค่านิยมของสถานศึกษาท่ีว่า “We love We care ดูแลลูกของท่าน เหมือนลูกของเรา” โดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

๑. มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล   การติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกคนและ 
สม่ าเสมอ ในจัดการเรียนการสอน ได้ค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียน  การศึกษาข้อมูลท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับตัว
นักเรียนจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าช้ันมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถน าข้อมูล
มาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียนจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม  การป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนได้
อย่างถูกทาง   

๒. การติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียน  มีการค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คณะกรรมการวัดและประเมินผล ซึ่งมีหน้าท่ีติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุก ๆด้าน  โดยเบื้องต้นได้
มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ให้ความดูแล 
ช่วยเหลือ ติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนจากครูในกลุ่มสาระ ต้องร่วมมือกันติดตามและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครูแต่ละคนจะต้องติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนและให้ความช่วยเหลือท้ังใน
รูปแบบและนอกรูปแบบ  ในระหว่างการเรียนการสอน ภายหลังการวัดและประเมินผลนักเรียน หากมีนักเรียน
ท่ีมีผลการเรียนติด ๐ ร งานวัดผลและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการจะประสานกับครูวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสาระ เพื่อร่วมกันติดตามและแก้ไขด้วยการสอนเสริมหรือสอบซ่อม   

๓. พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามศักยภาพของ 
นักเรียนความแตกต่างระหว่างบุคคลจน ครูมีความรู้ ทักษะ และสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง น าข้อมูลสารสนเทศจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มาพัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพ และน าผลการวัดและประเมินของนักเรียนมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น ส่งเสริมสนับสนุน และนิเทศ ติดตาม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการนิเทศ 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 



๕๐ 
 

 
 

๔. จัดระบบการบริหารจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดให้มีงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท าหน้าท่ีเป็นทีมประสานในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดให้มีการประชุมสัมมนาคณะครูเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับช้ัน เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
หลักการ แนวคิด วิธีด าเนินการและเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการ โดยผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความส าคัญ      
มีการติดตาม  นิเทศอย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนได้จัดครูเพื่อท าหน้าท่ีเป็นครูท่ีปรึกษาห้องละ 2 คน และ
ก าหนดให้ครู 1 คน รับผิดชอบนักเรียนกลุ่มละ 20 – 25 คน ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  ส่งเสริมพัฒนาและท่ี
ควรปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ีมีพฤติกรรมในทางลบ จากการสังเกตพฤติกรรม จากการเยี่ยมบ้า น ความรัก                            
ความเมตตาท่ีครูพึงมีให้กับศิษย์ ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมของสถานศึกษา “We love We care ดูแลลูกของท่าน 
เหมือนลูกของเรา” 
• ดูแล ผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
• ดูแล บริหารงานและการจัดการเรียนรู้ด้วยทีมงานคุณภาพ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี  
• ดูแล ชุมชน ท้องถิ่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและสืบสาน วิถี ภูมิปัญญา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.  ส่งเสริมการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการช้ันเรียน  เช่น 
การจัดตกแต่งห้องให้ดูสวยงาม สะอาดน่าเรียน  การตั้งกฎระเบียบข้อปฏิบัติของช้ันเรียน  การท ากิจกรรมกลุ่ม
ของนักเรียนในช้ัน  การจัดบอร์ด/ป้ายนิเทศในช้ันเรียน   การแบ่งเวรท าความสะอาดช้ันเรียน การแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารช้ันเรียน เป็นต้น  รวมท้ังครูผู้สอนเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้และนักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  

 ผลการด าเนินงาน 
  

   ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกมีการติดตามและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนได้ครบถ้วนทุกคนและสม่ าเสมอในด้านการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียน  มีการ
วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล   การติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกคนและสม่ าเสมอ ในจัดการเรียน
การสอนได้จัดบรรยากาศในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ได้ค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียน  ครูมีความรู้ ทักษะ 
และสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับการวัดประเมินผลตาม
สภาพจริง น าข้อมูลสารสนเทศจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาพัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพ  และครูทุกคน  
ได้ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อเป็นการแสวงหาข้อมูลอีกทางหนึ่ง 
โดยให้นักเรียนประเมินตนเอง ผู้ปกครองประเมินนักเรียนและครูประเมินนักเรียน ด้วยวิธีการเหล่านี้จะท าให้
ครูท่ีปรึกษาได้รู้จักนักเรียนในความดูแลของตนเองได้มากยิ่งขึ้น   รวมท้ังข้อมูลจากด้านอื่นๆ จากแหล่งต่างๆ 
น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพิจารณา  จัดกลุ่มนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรอง เพื่อจะได้แก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนาหรือส่งเสริมได้ถูกต้องเหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล และด าเนินการตามขั้นตอนตามงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อการป้องกัน  ส่งเสริม พัฒนานักเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความส าคัญโดยการ
ติดตาม และมีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ  และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความ
ร่วมมือ  ความสามัคคีของห้องเรียน  เช่น  การประกวดมารยาทไทย กิจกรรมกีฬาระหว่างห้องเรียน          
การประกวดป้ายนิเทศของห้องเรียน  เป็นต้น 
            ผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกจากครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการ
ประเมินระดับดีเลิศขึ้นไป  รวมเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 96.51   



๕๑ 
 

 
 

    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

 วิธีด าเนินการ 
         

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  โดยมีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
มีคุณภาพและหลากหลาย ครอบคลุมการประเมินพฤติกรรมของนักเรี ยนทุกด้าน ในการพัฒนาคุณภาพ      
การเรียนรู้ของนักเรียนจะได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้สะท้อน
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้โรงเรียนจะใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จทางการเรียนของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน   มีการ
ก าหนดเกณฑ์ การตัดสินผลการเรียนรายวิชา  เป็นรายภาค ท่ีช่วยยกระดับคุณภาพนักเรียน มีระบบการ
รายงานผลการเรียนต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังน าผลการเรียนไป
พัฒนานักเรียนพัฒนานักเรียน พัฒนาการสอน และพัฒนาหลักสูตร  โดยให้ครูผู้สอนด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้ครูศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดจากหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. จัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมินผลรายวิชา 
๓. ช้ีแจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผล วิธีการเครื่องมือภาระงานเกณฑ์คะแนนตามแผน 

การประเมินท่ีก าหนดไว้ ให้นักเรียนเข้าใจ 
๔. การจัดการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้  และวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนก่อนการเรียน 

การสอนประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนและการประเมินความส าเร็จหลังเรียน 
๕. จัดท าเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับตัวชี้วัด  โดยมีการ 

ตรวจสอบเครื่องมือท่ีครูท าผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) และบัตรข้อสอบ (Item Card) 
 ๖. ครูทุกคนจัดท าและส่งบันทึกหลังการสอน  โดยจัดท าทุกหน่วยการเรียนรู้เพื่อประเมินผู้เรียน                  
ดูความก้าวหน้าในการเรียน สรุปผลการประเมินการบันทึกหลังแผนการสอน 
 ๗. ครูทุกคนจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง  มีกิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัยของกุล่มสาระ
การเรียนรู้   
 

  ผลการด าเนินงาน 
 

โรงเรียนจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้
ครูถือปฏิบัติร่วมกัน ด้านหลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน  แนวด าเนินการประเมินผลการเรียน
ของสถานศึกษา   การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพ  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผล      
การเรียนท่ีช่วยยกระดับคุณภาพนักเรียน  โดยให้แต่ละกลุ่มสาระก าหนดอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนกับ
ปลายภาคเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้   ทุกกลุ่มสาระด าเนินการ
วิเคราะห์ตัวช้ีวัด มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน ามาจัดกิจกรรม      



๕๒ 
 

 
 

การเรียนการสอน และสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล   การเน้นค าถามเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า และวัดครอบคลุมพฤติกรรมนักเรียนทุกด้านในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ท าให้ครูแต่ละกลุ่มสาระสามารถ
สร้างค าถาม หรือเครื่องมือวัดผลและประเมินท่ีวัดครอบคลุมพฤติกรรมของนักเรียนด้านต่าง ๆ ตามลักษณะ
ธรรมชาติของวิชา และมีการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบท่ีตรงตามาตรฐานตัวช้ีวัด ครูร้อยละ๑๐๐  
จัดท าและส่งบันทึกหลังการสอน  และจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  โรงเรียนมีแผนการจัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน
กลุ่มเก่ง และกลุ่มท่ีมีปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ   

โดยมีผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน                       
จากการประเมินของครูผู้สอนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการประเมินระดับดีเลิศขึ้นไป รวมเฉล่ีย                
คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๗๐  
 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

          วิธีด าเนินการ 
 

โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง   ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม และร่วมกัน 
แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ ของครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยในช้ันเรียน  ท่ีมีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์"Creative Professional Learning Community (CPLC)  โดยจัดให้มีคาบ PLC   
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ งานนิเทศการสอน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การน าเสนอผลงานดีเด่น         
(Best practice) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  และมีการ PLC  ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงาน และ
งานฝ่ายต่างๆ  ในการพัฒนาคุณภาพและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  โดยมีเป้าหมายหลัก คือ มุ่งเน้น
การปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยด าเนินงานในรูปแบบของทีมตามระดับช้ันเรียน  เน้นการ
ร่วมมือในการวางแผนและการจัดการเรียนรู้   
 

        ผลการด าเนินงาน 
 

   จากผลการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ครูท่ีพบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคล้ายกัน                  
ได้รวมกลุ่มกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และร่วมกันหาทางออกได้อย่างเหมาะสม และน าข้อมูลท่ีได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันมาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้เรียนรู้และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์"
Creative Professional Learning Community (CPLC)  มีการประชุมแลกปล่ียนเรียนรู้ PLC เป็นราย
สัปดาห์ละ  มีเอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน ส่งผล ให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน เกิดการแลกเปล่ียนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ของตนเอง 
          ผลการประเมิน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด              
การเรียนรู้  ในระดับดีเลิศขึ้นไป  รวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๗๐  



๕๓ 
 

 
 

ตาราง ๒๔   แสดงผลมาตรฐานท่ี ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ค่าเป้าหมาย 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมิน 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ 92.89   
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

๒. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ 95.39   
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ 96.51   
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๓.๗๐ 
ระดับ ๕ ดีเลิศ 

ต่ ากว่า 
เป้าหมาย 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๓.๗๐ 
ระดับ ๕ ดีเลิศ 

ต่ ากว่า 
เป้าหมาย 

 

 ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์  
 

  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีดังนี ้
๑. รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ (งานหลักสูตรสถานศึกษา) 
๒. รายงานผลการประเมินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของทุกกลุ่มสาระ  
๔. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
๕. บันทึกการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน  
๖. โครงการหรือกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
๗. รายงานและสรุปผลความส าเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหา  
   นักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  
๘. เอกสารประกอบการสอน 
๙. ช้ินงาน/ภาระงานของผู้เรียน 
๑๐. ส่ือ /นวัตกรรมเทคโนโลยี 
๑๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
๑๒. แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ (วก.5)   
๑๓. บันทึกการสอนเสริม 
๑๔. บันทึกการโฮมรูม 
๑๕. ตารางเวรท าความสะอาด 
๑๖. แฟ้มข้อมูลนักเรียน 
๑๗. แฟ้มสารสนเทศ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๘. บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
๑๙. บันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
๒๐. แบบประเมิน SDQ  และแบบประเมิน EQ 



๕๔ 
 

 
 

๒๑. บันทึกหลังแผนการสอน 
๒๒. งานวิจัยในช้ันเรียน 
๒๓. รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒๔. เอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

จุดเด่น   
๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  เน้นกระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการฝึกทักษะในทุกด้านฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  การอ่าน 
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และผู้เรียน             
มีความสุขในการเรียน  มีความสามารถการในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง น าผลมาด าเนินการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและท าวิจัยในช้ันเรียน และใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาเป็น เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๓. ส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ตนเอง และเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมตามแผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ๔. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในกระบวนการสอนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากโรงเรียน
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 

 

จุดควรพัฒนา  
๑. โรงเรียนควรจัดท าโครงการเพื่อยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้กับกลุ่มนักเรียนท่ีมี ผลการเรียน

ต่ า พัฒนาให้มีทักษะกระบวนการทางด้านการเรียน  
๒. ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมจากการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้อง

กับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ และใช้ส่ือเทคโนโลยีเหมาะสม   
๓. ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีเสริมสร้างการสืบค้นข้อมูลและการน ามาประยุกต์ใช้ท้ังด้านการเรียนรู้และการ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน จัดแหล่งเรียนรู้ ICT สาธารณะส าหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาตลอดเวลา 
๔. เกณฑ์การประเมินการบันทึกหลังแผนการสอนและเกณฑ์การประเมินงานวิจัยพร้อมท้ังทบทวน

ช้ีแจงแนวทางในการด าเนินการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 

๓. แผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึน้  

        โรงเรียนได้ด าเนินการ  โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น                         
ในมาตรฐานท่ี ๓  ดังนี ้
 

๑. จัดท าโครงการเพื่อยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้กับกลุ่มนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ า  หรือมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อย  

๒. จัดให้มีการนิเทศหลากหลายรูปแบบและอย่างต่อเนื่อง  เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้าน        
การจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ประเภท                       
ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้นและพัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  

๔. โครงการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง  เพื่อน าความรู้ความสามารถมาจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมท้ังพัฒนาครูด้านการจัดท าส่ือ และเทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

 
 

ผลการประเมินภาพรวมคุณภาพการศึกษา    

 

ตาราง ๒5    ตารางแสดงผลการประเมินภาพรวมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   จังหวัดล าพูน  
                 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม ระดับ ๕  ยอดเย่ียม 
บรรลุเป้าหมาย 

    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ
การคิดค านวณ 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 96.53 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ   
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 90.55 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 90.78 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 98.73 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ๘๓.๙๗ 
ระดับ ๔  ดีเลิศ 

บรรลุเป้าหมาย 

 ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

ร้อยละ 98.39 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม ระดับ ๕ ยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๙๒ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๘.๗๓ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๘.๑๕ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๐.๘๓   
ระดับ ๔ ดีเลิศ 

บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐ 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ 92.16 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 



๕๗ 
 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ 94.12 

ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 
บรรลุเป้าหมาย 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ 92.16 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ 92.16 
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                   ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม 
บรรลุเป้าหมาย 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ 92.89   
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๒. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ 95.39   
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ 96.51   
ระดับ ๕ ยอดเย่ียม 

บรรลุเป้าหมาย 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๓.๗๐ 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๓.๗๐ 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 

ต่ ากว่า 
เป้าหมาย 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
 

           ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  อยู่ในระดับ  ๕   ยอดเยี่ยม 
 

จากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี และกิจกรรมต่างๆ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา  อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมาย ประสบ
ผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ ในทุกมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าไ ด้ระ ดับ ๕  ยอดเยี่ยม                       
มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  อยู่ ในระดับ๕  ยอดเยี่ยม  รวมเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๒                     
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ๕ ยอดเยี่ยม รวมเฉล่ียร้อยละ ๙๕.๑๐ 
และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ ๕ ยอดเยี่ยม                
รวมเฉล่ียร้อยละ ๙๖.๙๖   ท้ังนี้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษา                  
ของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย สนองความต้องการ  
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ดังนี้      

 



๕๘ 
 

 
 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕  ยอดเยี่ยม    
มีพัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี ๓ มีผลการสอบสูงกว่าระดับชาติทุกรายวิชา  มีคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ๔๐ คะแนน ขึ้นไป ร้อยละ   
๙๔.๘๕ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับชาติ ๓  รายวิชา   
มีคะแนนมาตรฐานที(T-Score) ๓๕ คะแนน ขึ้นไป ร้อยละ ๙๘.๖๖  สูงกว่าค่าเป้าหมาย และผู้เรียนมีคุณภาพ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ในระดับ ๔  ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๗  บรรลุ 
เป้าหมายท่ีก าหนด   คุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕  ยอดเยี่ยม  
ทุกประเด็นพิจารณา รวมเฉล่ียร้อยละ  ๙๖.๔๙ รวมเฉล่ียด้านคุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๒ ดังท่ี 
ปรากฏผลประเมิน  ในมาตรฐานท่ี ๑ 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลประเมิน อยู่ในระดับ ๕  ยอดเยี่ยม  บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด  ทุกประเด็นพิจารณา ดังนี้ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ  ร้อยละ ๙๔.๑๒   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง               
มีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้                          
ร้อยละ ๙๒.๑๖  รวมเฉ ล่ียด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐                                     
ดังท่ีปรากฏผลประเมิน  ในมาตรฐานท่ี ๒ 

 

         ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ๕ ยอดเยี่ยม                    
บรรลุค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  จ านวน ๓ ประเด็นพิจารณา ดังนี้  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ร้อยละ  
๙๖.๕๑  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ร้อยละ ๙๕.๓๙  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ร้อยละ ๙๒.๘๙   ในประเด็นพิจารณา
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ๔ ดีเลิศ รวมเฉล่ียด้าน
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๔๔   ดังท่ีปรากฏผลประเมินใน
มาตรฐานท่ี ๓ 

 
 

 

 

     

 



๕๙ 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 

 

สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา   

๓.๑  สรุปผล และแนวทางการพฒันา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  (๓-๕  ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น   
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนา     
ของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
       ตาราง ๒6    แสดงการสรุปผล จุดเด่นและจุดควรพัฒนาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                 จุดเด่น            จุดควรพัฒนา 
 

 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      ๑. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน                
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมนักเรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  การสร้างสรรค์
ผลงาน มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมท่ีน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
     ๒. โครงงานคุณธรรม  ท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และมีผลงานนวัตกรรมท่ีเกิดจากการแก้ปัญหา
และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และการจัดท าโครงงานเฉลิม
พระเกียรติท าดีถวายในหลวง อย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับ
การเรียนรู้จากกระบวนการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรียน   
     ๓. ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ท่ีส่งเสริมคุณลักษณะและ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความถนัด  ความสามารถ   
ในการขับเคล่ือนกิจกรรมของชมรมมีเครือข่ายท างานท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
     ๔. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET   สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ของระดับประเทศ  ทุกรายวิชาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ  จ านวน ๓ รายวิชา 
     ๕. นักเรียนสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ในการสืบค้นค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างถูกต้องมีความหลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      ๑. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET                                
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  พัฒนาให้สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ ทุกรายวิชา  และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตร  
ให้สูงขึ้น 
      ๒. มีการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินให้
นักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสร้าง
นวัตกรรม 
     ๓. ควรส่งเสริมเทคนิคการค้นหาข้อมูล   
ให้กับนักเรียนทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนได้ถูกต้อง
น่าเช่ือถือ ตรงกับปัญหาหรือความต้องการท่ีจะ
น ามาใช้งานมากยิ่งขึ้น 
     ๔. ควรส่งเสริมด้านการใช้เทคนิค 
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ผลิตผลงานท่ี
โดดเด่น และสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อการสร้างอาชีพในอนาคตได้ 



๖๐ 
 

 
 

                 จุดเด่น            จุดควรพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารและการจัดการ 
     ๑. มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ก าหนดรูปแบบการบริหาร เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือน
การบริหารจัดการของโรงเรียน โดยใช้วงจร PDRA   
ประกอบวัฒนธรรมองค์กร TKB Model  มีการทบทวน 
ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา แบบมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 
     ๒.  หลักสูตรของโรงเรียนมีความยืดหยุ่น  มีการ
ทบทวนการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา  จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร และอัตลักษณ์ของหลักสูตร  
“เรียนให้ครบ จบระดับช้ันด้วยโครงงาน” อย่างเป็นระบบ 
ตอบสนองต่อเป้าหมายของการจัดการศึกษา   
     ๓. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่  ศูนย์ภาษาไทย  
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ  และมีศูนย์ TO BE NUMBER ONE  ท่ีเป็น
แบบอย่างและแหล่งเรียนรู้มีความพร้อมให้บริการต่อ
ผู้สนใจได้ 
     ๔. ครูผู้สอนมีความพร้อมและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร อย่างเป็นระบบ น าผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มาปรับปรุงและพัฒนา 
     ๕. สภาพแวดล้อมโรงเรียนร่มรื่น บรรยากาศร่มรื่น               
มีอาคาร สถานท่ี และภูมิทัศน์ ท่ีสวยงาม ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้และการให้บริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒  ด้านการบริหารและการจัดการ 
    ๑. ควรมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโดย
การสร้างความตระหนักให้กับคณะครูและ
บุคลากรในถานศึกษาถึงความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งงานข้อมูลสารสนเทศท่ี
ใช้งานง่ายและรวดเร็ว  
    ๒. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
    ๓.  การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วม 
    ๔.  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา                
และน าผลรายงานสรุป 
  
 



๖๑ 
 

 
 

                 จุดเด่น            จุดควรพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มีความสามารถการในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
น าผลมาด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนและท าวิจัย
ในช้ันเรียน และใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
     ๒. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาเป็น 
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
     ๓. ส่งเสริมครูให้มีการอบรม สัมมนาทางวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเอง และ
เรียนรู้ร่วมกัน ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ  ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตาม
แผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
     ๔ .  สนั บสนุ น ส่ ง เ สริ ม ก าร ใ ช้ ส่ื อ เทค โน โลยี ใ น
กระบวนการสอน โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ใช้เทคโนโลยีของครู 
 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ๑. พัฒนาให้มีทักษะกระบวนการทางด้าน
การเรียนการสอน ตามโครงการเพื่อยกระดับ
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม              
    ๒. ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม
จากการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดตาม
หลักสูตรฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ และใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเหมาะสม   
    ๓. ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีเสริมสร้างการสืบค้น
ข้อมูลและการน ามาประยุกต์ใช้ท้ังด้านการ
เรียนรู้และการใช้ในชีวิตประจ าวัน จัดแหล่ง
เรียนรู้ ICT สาธารณะส าหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองนอกเวลาตลอดเวลา 
    ๔. พัฒนาเกณฑ์การประเมินการบันทึก               
หลังแผนการสอนและเกณฑ์การประเมินงานวิจัย
พร้อมท้ังทบทวนช้ีแจงแนวทางในการด าเนินการ
วิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย 
   ๕. ครูควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียน           
การสอนของครูท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีเทคนิคการออกแบบการ
เรียนรู้ ท่ีหลากหลายเป็นรายบุคคล สามารถ
วัดผลตามสภาพจริง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 
 

๓.๒ แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๑  แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๒  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๓  แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
                โดยมีแผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นในปีต่อไป ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการที่ ๑    มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ช่ือแผนงาน : แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ช่ือโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    สนองยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขัน  
    กลยุทธ์ที่ ๒   ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย ส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรม   รวมท้ังพัฒนา 
                     การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 

   วัตถุประสงค์   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

   เป้าหมายการพัฒนา   
       เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๑) นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) มีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา และมีค่าเฉล่ียสูงกว่า 
    ระดับชาติ 

      เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑) นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวม สูงขึ้นกว่าร้อยละ ๓  
    ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
๒) นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                                      

ปีการศกึษา ๒๕๖๔ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) มีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา และมีค่าเฉล่ีย                     
สูงกว่าระดับชาติ  เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วิธีการด าเนินงาน 
          ๑. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
          ๒. วิเคราะห์เนื้อหาตามตัวชี้วัดข้อสอบระดับชาติ 
          ๓. ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          ๔.  สอนซ่อมเสริม 
เกณฑ์ช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสูงสูงขึ้น  
๒. ร้อยละของผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) เพิ่มข้ึน      

ระยะเวลาด าเนินงาน    ตลอดปีการศึกษา 
 



๖๓ 
 

 
 

แผนปฏิบัติการที่ ๒  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ช่ือแผนงาน :  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
            ช่ือโครงการ : พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
     สนองยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                      พอเพียง 
วัตถุประสงค์   

๑. เพื่อให้ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนท างาน อย่างมีประสิทธิภาพเกิด ความคล่องตัว 
๒. เพื่อให้การด าเนินการของฝ่ายและกลุ่มสาระฯ เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการพัฒนา   ระบบงานของกลุ่มงาน มีเอกภาพ มีความคล่องตัว  มีนวัตกรรมด้านการบรหิารจัดการ 
 

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  มาตรฐานท่ี ๓  : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
          ช่ือแผนงาน : แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
          ชื่อโครงการ : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ : พัฒนาครูและบุคลากร 
โครงการ : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      สนองยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      กลยุทธ์ท่ี ๑  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและส่ือเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และ 
                      การบริหาร  
      กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่าง 
                      มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบันได ๕ ข้ัน 
๒. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ Active Learning  
๓.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นวิถีชีวิต 

 



๖๔ 
 

 
 

เป้าหมายการพัฒนา   
     เป้าหมายเชิงปริมาณ  

๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑– ๖ ทุกคน 
๒. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้แบบบันได ๕ ขั้น  และการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้เหมาะสม 
   กับรายวิชา    

     เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑. ครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบบันได ๕ ขั้น และการจัดการเรียนรู้ Active Learning ได้อย่างมี 

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

วิธีการด าเนินงาน 
๑.พัฒนาองค์ความรู้และวิธีสอนของครูเกี่ยวกับ  การเรียนการสอนแบบบันได ๕ ขั้น                                 

และการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
๒  เชิญวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบัติการหรือมาสังเกตการณ์สอนในช้ันเรียน เพื่อน ามาพัฒนา                    

องค์ความรู้ แนวคิดทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน การวัด/   การประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนเกิดความคิดระดับสูง สามารถบูรณาการความรู้และแก้ปัญหาได้ 

๓. จัดท ากิจกรรม “Talk to Teach” เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัด                            
การเรียนการสอนร่วมกัน 
เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของครูที่มีผลการประเมินการสอนในระดับดีขึ้นไป  
๒. ร้อยละ ๙๐ ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ 

ของกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตลอดปีการศึกษา 
 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษและน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและการเรียนการสอน 
๓. ส่งเสริมบุคลากรอบรม สัมมนา พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

เป้าหมายการพัฒนา   
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  บุคลากรโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ทุกคน  
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

๑. ครู บุคลากรของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมีการพฒันาการการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร    
และการเรียนการสอน 

๒. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและการเรียนการสอน 
๓. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 



๖๕ 
 

 
 

วิธีการด าเนินงาน 
๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับครู บุคลากร 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและการเรียนการสอน 
๓. กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษประจ าวัน 
๔. ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทุกคนพัฒนาคนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
๑. ร้อยละ๗๐ของบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษและนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 
๒. ร้อยละ ๘๐ของครูและบุคลากรท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการใช้ภาษาอังกฤษในการ 
    ส่ือสารและการเรียนการสอนระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 

          ๓. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

 
 

สรุปผลการประเมนิระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  
(ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561) 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

องคป์ระกอบ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดบั
คณุภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๔.๗๘ ๕ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

๔.๕๐ ๕ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 5 การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๖๗ ๕ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔.๖๗ ๕ ยอดเย่ียม 

คะแนนเฉล่ียรวม  ๔.๘๐ ๕ ยอดเย่ียม 
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเย่ียม     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  

 
 

ลงช่ือ                             ประธานกรรมการ 
                                            (นายจรัส   ค าอ้าย) 

 ลงช่ือ  รองประธานกรรมการ  ลงช่ือ      .กรรมการ  
                       (นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ)       (นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล) 

 ลงช่ือ.                    กรรมการ      ลงช่ือ ...กรรมการ
            (นายนิพนธ์   แสงเนตร)                   (นางอรพินธ์   กันทะรัน) 

                              ลงช่ือ  กรรมการและเลขานุการ 
                                         (นางศิริญญา   หล้าเต็น) 



๖๗ 
 

 
 

ส่วนที่ 4 

มาตรฐานความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะทาง (Challenging  Standard) ผลความโดดเด่น 
 

ด้านความรู้คู่คุณธรรม 
           กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

C๒ 
(ระดับประเทศ) 

ด้านการพัฒนาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
           กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 

C๒ 
(ระดับประเทศ) 

 
        ๑. มาตรฐานความโดดเด่นด้านความรู้คู่คุณธรรม       
            :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

                   บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา:        ระดับคุณภาพ C๒   (ระดับประเทศ) 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
 

 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีผลการประเมินการด าเนิน กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามนโยบาย สพฐ. และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้มีผลการด าเนินงานมสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด       
เป็นแบบอย่าง มีความเป็นเลิศ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรม โดยด าเนินการดังนี้ 

๑. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
            การด าเนินงานใชรูปแบบ TKB Model มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
วงจรที่ ๑  T (Team Work) การท างานเป็นทีม ร่วมกันท างานด้วยความมุ่งมั่นสานสัมพันธ์สามัคคี  
วงจรที่ ๒  K (Knowledge Management) การจัดการความรู้อย่างมีระบบ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ  
วงจรที่ ๓ B (Benchmarking) การเทียบเคียงกับโรงเรียนท่ีมีการจัดท าโครงงานคุณธรรมอย่าง 

คุณภาพน าผลเทียบเคียงมาพัฒนาโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่ ให้มีคุณภาพ  
 

ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ  
ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก หรือท าให้
คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีท่ีสอง คือ ผลท่ีได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีวางไว้ น าข้อมูลท่ี
รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร 
 
 



๖๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ แสดงนวัตกรรมการท างานโครงงานคุณธรรม รูปแบบ  TKB Model 
 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม “สวดมนต์ ท าวัตรเย็น” 
           วิธีด าเนินการ 
            การด าเนินการ กิจกรรมนี้นักเรียนแกนน าจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ท าวัตรเย็น ทุกวันเสาร์
หรือวันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ท่ีบ้านของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะซึมเศร้า 
ก่อนท่ีจะท ากิจกรรม ได้แบ่งหน้าท่ีกันท างาน เช่น ท าความสะอาดบ้าน เก็บส่ิงของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย จัดสถานท่ี ต้ังโต๊ะหมู่บูชา จัดท่ีนั่งส าหรับพระสงฆ์  ผู้สูงอายุ และแกนน าจิตอาสา และตัวแทน
นักเรียนแกนน าจิตอาสาได้ไปนิมนต์พระจากวัดห้วยหละ มาสวดมนต์ท่ีบ้านของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุ  
อยู่ในภาวะซึมเศร้า และเชิญชวนลูกหลาน เพื่อนบ้านใกล้เคียงมาร่วมสวดมนต์ท าวัตรเย็นด้วยกัน เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะซึมเศร้า ไม่สามารถเดินทางไปวัดได้ หลังจากท ากิจกรรมเสร็จ ได้มอบ
นมให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุท่ีมาร่วมสวดมนต์ และได้พูดคุยกั นสอบถามความรู้สึกท่ีมี  
ต่อการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม “ตีเนียน เรียนภูมิปัญญา”  
 วิธีด าเนินการ      
 การด าเนินงาน  เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนแกนน าโครงงานเข้าไปท าความรู้จักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้า เช่น การท ากรวยดอกไม้ ขนมเทียน แกงแค ลาบ    
การทอผ้า สร้างความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างนักเรียนกับผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะซึมเศร้า ท าให้ผู้สูงอายุเกิด
ความสุข เห็นค่าของตัวเอง กิจกรรมนี้ท าทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ และพวกเราได้น าของท่ีได้จากการไปเรียน   
ภูมิมิปัญญาท้องถิ่นไปแบ่งปันให้กลุ่มเป้าหมายท่านอื่น ๆ เพราะเราเช่ือว่าการให้ท่ียิ่งใหญ่คือการให้ต่อไป      
ไม่รู้จบ และได้พูดคุยสอบถามรสชาติของอาหารและขนมท่ีนักเรียนแกนน าจิตอาสาได้ร่วมกันท า 

การท างานร่วมกัน 
กิจกรรมที่ ๑ สวดมนต์ท ำวัตรเย็น 
กิจกรรมที่ ๒ ตีเนียนเรียนภูมิปัญญำ 
กิจกรรมที่ ๓ รู้จักรู้ใจ 
 

ความคิดสร้างสรรค์ 
กิจกรรมที่ ๑ สวดมนต์ท ำวัตรเย็น 
กิจกรรมที่ ๒ ตีเนียนเรียนภูมิปัญญำ 
กิจกรรมที่ ๓ รู้จักรู้ใจ 

 

การสื่อสารที่ดี 
กิจกรรมที่ ๑ สวดมนต์ท ำวัตรเย็น 
กิจกรรมที่ ๒ ตีเนียนเรียนภูมิปัญญำ 
กิจกรรมที่ ๓ รู้จักรู้ใจ 

 

TKB Model 



๖๙ 
 

 
 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม “รู้จัก รู้ใจ” 
               วิธีด าเนินการ 

         กิจกรรม “รู้จัก รู้ใจ” โดยพวกเรานักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรมได้เข้าไปเยี่ยม ท าความรู้จัก    
ให้ก าลังใจ พบปะพูดคุย น านมไปเยี่ยม ท าการนวดให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย  ช่วยท า
ความสะอาดบ้าน ชวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะซึมเศร้า ออกก าลังกาย การร้องเพลงให้กับ
ผู้สูงอายุ  ท่ีอยู่ในภาวะซึมเศร้า ซึ่งได้ท ากิจกรรมทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ นอกจากนั้นนักเรียนแกนน าจิตอาสา 
ได้จัดงานวันเกิดให้กับกลุ่มเป้าหมายมีการมอบของขวัญวันเกิด กิจกรรมเหล่านี้ได้สร้างความเข้าใจและ      
สร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดีให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินการ 
ท่ี 

เป้าหมายโครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ กิจกรรมที่ ๑ สวดมนต์ ท าวัตรเย็น /  นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   
ร้อยละ ๙๖ มีการท างานร่วมกัน   
มีความคิดสร้างสรรค์และมีการส่ือสารที่ดี 

๒ กิจกรรมที่ ๒ ตีเนียนเรียนภูมิปัญญา /  นักเรียนโรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง  
ร้อยละ ๙๐ มีการท างานร่วมกัน  
มีความคิดสร้างสรรค์และมีการส่ือสารที่ดี 

๓ กิจกรรมที่ ๓ รู้จักรู้ใจ /  นักเรียนและโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ร้อยละ ๙๕ มีการท างานร่วมกัน  
มีความคิดสร้างสรรค์และมีการส่ือสารที่ดี 

 
หลักฐานยืนยันคุณค่าหรือรางวัลที่ได้รับ 
 ผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการคุณธรรม   ซึ่งได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
โรงเรียนประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ได้รับการยอมรับผลงาน   มีผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจในระดับภาค 
และระดับประเทศ ดังตัวอย่างผลงานส าคัญๆ ดังนี้ 

ปีพ.ศ. ชื่อผลงาน/รางวัล หน่วยงานที่จัด 

๒๕๕๙ รางวัลโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี๙) โครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง ช่ือโครงงาน "ลูก
ตะแบกร่วมใจ สานสายใยสู่ชุมชน"  และรางวัลยอดเยี่ยม 
โครงงาน "ขยะสร้างคุณค่า จิตอาสาเพื่อคนพิการ" 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๒๕๖๐ โรงเรียนได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศประโยชน์สุขแห่ง
มหาชน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณ ตาม
โครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
“เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง”   (โล่เกียรติยศ) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 



๗๐ 
 

 
 

ปีพ.ศ. ชื่อผลงาน/รางวัล หน่วยงานที่จัด 

๒๕๖๐ โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศโครงงานคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ 
(โครงการขยะสร้างคุณค่า จิตอาสา     เพื่อคนพิการ) ดี
เย่ียม ระดับประเทศ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๒๕๖๑ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” โครงงานดีเด่น ระดับประเทศ   

สพฐ. ร่วมกับกลุ่มกัลยาณมิตร  
เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ 
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” โครงงาน “ยอดเย่ียม” ระดับประเทศ 

สพฐ. ร่วมกับกลุ่มกัลยาณมิตร  
เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ 
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ เยาวชนไทยท าดีถวาย
ในหลวง” โครงงานดีเย่ียม   ระดับประเทศ  
โครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้างชีวิต มีคุณค่าลดปัญหา                 
การคิดส้ัน” 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน 
 

๒๕๖๑ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ครั้งท่ี ๖๘                    
โครงงาน “สานสายใย สองวัยภักด์ิ รักถิ่นเกิด” 
 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน 
 

๒๕๖๑ โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน
คุณธรรม ระดับ ๓ ดาว ท่ีสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๒๕๖๒ รางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี ๕   โครงงานคุณธรรม  
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ                                
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวาย
ในหลวง” ระดับประเทศ  โครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้าง
ชีวิต มีคุณค่าลดปัญหาการคิดส้ัน” 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน 
 

๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง”ระดับประเทศ  
โครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้างชีวิต  
มีคุณค่าลดปัญหาการคิดส้ัน” 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน 
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       ๒. มาตรฐานความโดดเด่นด้านการพัฒนาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (เด็กดีทูบีนัมเบอร์วัน) 
           : โครงการ TO BE NUMBER ONE  
 

                 บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา:    ระดับคุณภาพ C ๒    

กระบวนการด าเนินงาน 

 โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง  มีผลการประเมินการด าเนิน กิจกรรมตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน          
ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและมีเครือข่าย การแลกเปล่ียน เรียนรู้ มีผลการด าเนินงานมสูงกว่าเป้าหมาย  
ท่ีก าหนดเป็นแบบอย่าง  มีความเป็นเลิศ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรม  โดยมีการด าเนินงาน ดังนี ้
 ขั้นเตรียม 

      มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ ท่ีสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ครบตามองค์ประกอบ   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
ยุทธศาสตร์ 3   การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ขั้นด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รณรงค์ปลุกจิตส านึกและการสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ประกอบด้วย  ๑) กิจกรรมรับสมัครสมาชิก          ๒). กิจกรรมประชาสัมพันธ์  
                                                ๓) กิจกรรมการประกวด เดือนดาว หนุ่มสาวชาวทูบี (TKB  IDOL)   
                                                ๔) กิจกรรมจิตอาสา“กิจกรรมคลายทุกข์เดลิเวอรี่”  
                                                ๕) กิจกรรมจิตอาสา   
                                                ๖) “กิจกรรมสรรค์สร้างสุข คลายทุกข์สู่ชุมชน” 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  
กิจกรรมยุทธศาสตร์ที่ 2  ประกอบด้วย   ๑) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  
                                         ๒) กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER 
                                                  ๓) กิจกรรมบ้านแสนสุขหลังเรียน     
                                                  ๔.)  กิจกรรม คลินิกเพื่อนใจ คนทูบี (กิจกรรมการให้ค าปรึกษา) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โครงการยุทธศาสตร์ 3  ได้แก่             โครงการใครติดยายกมือขึ้น 
 ผลผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

๑. นวัตกรรม MODEL 6S สู่ยอดเพชรธีรกานท์ 
๒.  นวัตกรรม ธีรกานท์ร่วมใจ สานสายใย TO BE 
๓.  นวัตกรรม TKB TO BE  

องค์ความรู้ 
1. องค์ความรู้ รักครอบครัว รักสถาบัน สร้างสรรค์สังคม 
2. องค์ความรู้พี่น้องร่วมใจ แก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. องค์ความรู้เพิ่มพูนทักษะการผลิตและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
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หลักฐานยืนยันคุณค่าหรือรางวัลที่ได้รับ 
            ผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE  ซึ่งได้ด าเนินงานมาตลอดระยะเวลานานกว่า 15 ปี ส่งผลให้โรงเรียนประสบความส าเร็จใน                             
การด าเนินงาน ได้รับการยอมรับผลงาน   โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีผู้สนใจศึกษาดูงานและได้รับเชิญวิทยากรให้
ความรู้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ มีผลงานท่ีน่าภาคภูมิใจท้ังผลงานในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ดังตัวอย่างผลงานส าคัญๆ ดังนี้ 

ด้านสถานศึกษา 
ปีพ.ศ. ชื่อผลงาน/รางวัล หน่วยงานที่จัด 

2551 โล่พระราชทานรางวัลรางชนะเลิศอันดับ 2             
การประกวดชมรม TO BE  NUMBER ONE  
ระดับประเทศ  ประเภทสถานศึกษาดีเด่น  

กรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข 

2553 โล่รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ระดับประเทศ 

กระทรวงยุติธรรม 

2554 โล่พระราชทานรางวัลการประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ประเภทสถานศึกษาต้นแบบระดับ
เงิน ระดับประเทศ 

กรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข
  

2554 โล่รางวัล ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา
ป้องกันยาเสพติดดีเด่น               

ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด  กระทรวงศึกษาธิการ 

2556 
 

โล่พระราชทานรางวัลการประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ประเภทสถานศึกษาต้นแบบระดับ
ทอง ระดับประเทศ  

กรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข
  

2557 เกียรติบัตรพระราชทานรางวัล ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชรปีท่ี 1ระดับภาค  

กรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข
  

2557 รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2558 รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข   

ส านักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

2558 เกียรติบัตรพระราชทานรางวัล ชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ต้นแบบระดับเพชรปีท่ี 1  
ระดับประเทศ  

กรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข
  

2559 เกียรติบัตรพระราชทานรางวัลชมรม TO BE 
NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชรปีท่ี 2  
ระดับประเทศ  

กรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข
  

2560 โล่พระราชทานรางวัล ชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ต้นแบบระดับเพชร  ระดับภาคประเทศ 
 

กรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข 
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ปีพ.ศ. ชื่อผลงาน/รางวัล หน่วยงานที่จัด 

2561 เกียรติบัตรพระราชทานรางวัล ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร เข้าสู่ยอดเพชร 
ปีท่ี 1 ระดับประเทศ 

กรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข 

2561 โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จ านวน 
100,000 บาท  ประเภทองค์กรระดับยอดเยี่ยมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ส านักงาน ป.ป.ส. 

2562 เกียรติบัตรพระราชทานรางวัล ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ต้นแบบเพชร เข้าสู่ยอดเพชร ปีท่ี 2 
ระดับภาค 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

2562 เกียรติบัตรสถานศึกษาท่ีมีการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น  

จังหวัดล าพูน 

2563 เกียรติบัตรพระราชทานรางวัล ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ต้นแบบเพชร เข้าสู่ยอดเพชร ปีท่ี 2 
ระดับภาค 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

2563 เกียรติบัตรพระราชทานรางวัล ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร เข้าสู่ยอดเพชร 
ปีท่ี 2 ระดับประเทศ 

กรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข 

 
ด้านนักเรียนแกนน า 
ปีพ.ศ. ชื่อนักเรียน ชื่อผลงาน/รางวัล หน่วยงานที่จัด 
2552 

 
 

นายกฤษณรักษ์  อินทะนุ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมตามเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี ณ ประเทศเม็กซิโก  

กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข
  

2553 นางสาวพรพิมล ตากันธะ            ได้รับรางวัลท่ี 3 การเขียนบทความ เรื่อง 
“ความสุขอยู่ท่ีใจ ไม่ใช่เงิน” 

ส านักงาน ปปส. 
ภาค 5  

2553 นางสาวนฤมล  เปียงน้อย ได้รับเชิญจากส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
เผยแพร่การด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE รายการบ่ายนี้มีค าตอบทาง
ช่อง 9 อสมท. 

ส านักงาน ปปส. 
กระทรวงยุติธรรม 

2557 นางสาวจีระภา  ดีรักษา  ได้รับพระราชทานโล่รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการประกวดเรียงเรียงความ” 
ส่ิงดี ๆ TO BE NUMBER ONE” จาก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี 

กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข
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ปีพ.ศ. ชื่อนักเรียน ชื่อผลงาน/รางวัล หน่วยงานที่จัด 
2558 นายภูพาน  พิมพา (แบม) ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 

การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 
ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข
  

2560 นายบารมี  ลุนลี  ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE (To Be Number One Idol) 
ล าดับท่ี 1 และได้เป็นตัวแทนจังหวัดล าพูน
ไปแข่งขันระดับภาคเหนือ 

จังหวัดล าพูน 

2560 นางสาวปรียานุช  ปวนเป้ีย  ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE 
IDOL) ล าดับท่ี 4 และได้เป็นตัวแทนจังหวัด
ล าพูนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ 

จังหวัดล าพูน 

2561 นายบารมี  ลุนลี ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE (To Be Number One Idol) 
ล าดับท่ี 1 และได้เป็นตัวแทนจังหวัดล าพูน
ไปแข่งขันระดับภาคเหนือ 

จังหวัดล าพูน 

2561 นางสาวชลิตา อ่อนละมุล ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE 
IDOL) ล าดับท่ี 4 และได้เป็นตัวแทนจังหวัด
ล าพูนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ 

จังหวัดล าพูน 

2562 นายชายเชษฐ์ ทิพยอด ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 
ประจ าปี  2562 ไ ด้รั บ โ ล่รางวั ลจาก  
น า ย ธี ร ะ เ กี ย ร ติ  เ จ ริ ญ เ ศ ร ษ ฐ ศิ ล ป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2562 น.ส.ผกากรอง วงศ์จันทร์ติ๊บ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE IDOL ล าดับท่ี 2 และได้เป็น
ตัวแทน จังหวั ดล าพูน ไปแข่ งขันระ ดับ
ภาคเหนือ 

จังหวัดล าพูน 

2562 นายปกรณ์  นันทประสาธน์    ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE IDOL ล าดับท่ี 4 และได้เป็น
ตัวแทน จังหวั ดล าพูน ไปแข่ งขันระ ดับ
ภาคเหนือ 

จังหวัดล าพูน 

2563 น.ส.มานา ธาดากิตติคุณ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE IDOL ล าดับท่ี 2 และได้เป็น
ตัวแทน จังหวั ดล าพูน ไปแข่ งขันระ ดับ
ภาคเหนือ 

จังหวัดล าพูน 
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ปีพ.ศ. ช่ือนักเรียน ช่ือผลงาน/รางวัล หน่วยงานท่ีจัด 
2563 น.ส.จันทร์จิรา เมตตานุวัฒน ์ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 

NUMBER ONE IDOL ล าดับท่ี 3 และได้เป็น
ตัวแทน จังหวั ดล าพูน ไปแข่ งขันระ ดับ
ภาคเหนือ 

จังหวัดล าพูน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



๗๖ 
 

 
 

 
 

แหล่งอ้างอิง 
 

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

กลุ่มบริหารงานวิชาการ (๒๕๖๓). หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓.                      
งานหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ (๒๕๖๓). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓. งานทะเบียนและวัดผล 
โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (๒๕๖๓). แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง                                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖. งานนโยบายและแผน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (๒๕๖๓). แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๖๓ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง.                                  
งานนโยบายและแผน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล (๒๕๖๓). ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรบัครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒. งานประกนัคุณภาพการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 
 

ภาคผนวก 

๑.  ข้อมูลมาตรฐานการศึกษา 
           มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน   
                              ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
           มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
๒. ข้อมูลระดับสถานศึกษา 

                ข้อมูลบุคลากรสถานศึกษา 
          ข้อมูลนักเรียน 

๓. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   
            ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
            ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา 
            ข้อมลูคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            ข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
๔.  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้     

๕.  รายงานการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๖.  ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  เรื่องให้ใช้มาตรฐานฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
     ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๗.  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๘.  ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๙. ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร/รูปภาพ 
๑๐. บันทึกความเห็นชอบ รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
๑๑. คณะท างาน 
 
 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 
 

 
 

 

๑. ข้อมูลมาตรฐานการศกึษา  
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคณุภาพผูเ้รียน    
       ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

   ๑.๑. ผลการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณจากการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์   
            และเขียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ร้อยละ 
ของนักเรียน
ท่ีได้ระดับดี 

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 164 109 46 9 ๐ 94.51 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 172 119 42 10 1 93.60 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 162 46 113 ๐ 3 98.15 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 148 116 28 4 ๐ 97.30 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 99 75 23 ๐ 1 98.99 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 120 37 81 ๐ 2 98.33 

รวม 865 502 333 23 7 96.53 
เฉล่ียร้อยละ 100 58.03 38.50 2.66 0.81 96.53 

   จากตาราง พบว่า มีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไป                
คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๕๓  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ดังภาพ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดค านวณ ช้ัน ม.๑  - ม.๖ ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แยกตาม
ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๗๙ 
 

 
 

 
 
 
 

๑.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนแยกตามระดับช้ัน 
                       ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 
 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๐ ๙๓.๘๙ 94.51 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐๐ ๘๘.๒๐ 93.60 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๐ ๙๘.๑๓ 98.15 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๓.๕๐ ๙๘.๑๖ 97.30 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๐ ๙๗.๓๕ 98.99 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๐ ๙๒.๓๒ 98.33 

เฉล่ียร้อยละ ๙๙.๐๖ ๙๔.๖๘ 96.53 
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๑๐๒ 

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราห์ และเขียน  
แยกตามระดับช้ัน  ปีการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖๓ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 



๘๐ 
 

 
 

          ๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
            ๒.๑ ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

พิจารณาจากสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการการคิดและการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะผู้เรียน ด้านการคิดและการ

แก้ปัญหา) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่

ได้ระดับดี 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 123 41 1 74.55 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 175 161 11 3 92.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 162 158 2 2 97.53 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 149 128 19 2 85.91 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98 98 0 0 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 119 118 1 0 99.16 

รวม 868 786 74 8 90.55 

ร้อยละ 100 90.55 8.53 0.92 90.55 
 
  จากตาราง พบว่า มีนักเรียนท่ีมีความสามารถคิดวิเคราะห์ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
90.55 และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ได้ดังภาพ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพด้านความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 



๘๑ 
 

 
 

             ๒.๑  เปรียบเทียบผลการประเมินด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  แยกตามระดับชั้นปีการศึกษา ๒561 – ๒๕๖3 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 100.00 100.00 74.55 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 100.00 100.00 92.00 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 100.00 100.00 97.53 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 100.00 98.06 85.91 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 100.00 100.00 100.00 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 99.27 100.00 99.16 

เฉลี่ยร้อยละ 99.88 99.76 90.55 
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เปรียบเทียบผลการประเมินด้านการคิดวิเคราะห์  แยกตามระดับชั้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป 



๘๒ 
 

 
 

     ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   

 
            ๓.๑ ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 

        พิจารณาจากสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่

ได้ระดับดี ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 138 26 1 83.64 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 175 161 6 8 92.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 162 158 2 2 97.53 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 149 115 32 2 77.18 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98 98 0 0 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 119 118 0 1 99.16 

รวม 868 788 66 14 90.78 

ร้อยละ 100 90.78 7.60 1.61 90.78 
 

จากตาราง พบว่า มีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป                               
คิดเป็นร้อยละ 90.89 และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ได้ดังภาพ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียน ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 



๘๓ 
 

 
 

 
             ๓.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 
                    แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา ๒561 – ๒๕๖3 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 100.00 99.42 83.64 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 100.00 99.38 92.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 99.32 100.00 97.53 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 100.00 97.12 77.18 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 100.00 100.00 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 99.27 99.02 99.16 

เฉลี่ยร้อยละ 99.76 99.28 90.78 
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มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

100.00 100.00 99.32 100.00 100.00 99.27 99.42 99.38 100.00 97.12 
100.00 99.02 

83.64 
92.00 

97.53 

77.18 

100.00 99.16 

เปรียบเทียบผลการประเมินด้านการสร้างนวัตกรรม แยกตามระดับชั้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป 



๘๔ 
 

 
 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  
            ๔.๑ ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ปีการศึกษา 2563 

พิจารณาจากสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะผู้เรียน ด้านการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่

ได้ระดับดี 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 165 164 0 1 99.39 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 175 170 2 3 97.14 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 162 159 1 2 98.15 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 149 147 0 2 98.66 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 98 98 0 0 100.00 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 119 119 0 0 100.00 

รวม 868 857 3 8 98.73 

ร้อยละ 100 98.73 0.35 0.92 98.73 
 

จากตาราง พบว่า มีนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.73 และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียน
ตามระดับคุณภาพ ได้ดังภาพ 
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ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

98.73 

0.35 0.92 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๘๕ 
 

 
 

              ๔.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     แยกตามระดับชั้นปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 100.00 99.42 99.39 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 100.00 100.00 97.14 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 100.00 100.00 98.15 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 100.00 97.12 98.66 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 100.00 100.00 100.00 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 99.27 99.02 100.00 

เฉลี่ยร้อยละ 99.88 99.40 98.73 
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มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.27 
99.42 100.00 100.00 97.12 100.00 99.02 99.39 

97.14 98.15 98.66 100.00 100.00 

เปรียบเทียบผลการประเมินด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
แยกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป 



๘๖ 
 

 
 

        ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
            ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 
                  ระดับ  ๒  ขึ้นไป    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

            จากตาราง พบว่า นักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับ  ๒  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๗  และแสดงเป็น
แผนภูมิแท่ง   เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนแยกตามระดับช้ัน  ได้ดังภาพ 

 

 

 

๘๖.๑๗ 
๗๗.๓๐ ๗๕.๐๒ 

๘๕.๓๘ ๙๑.๒๑ 

๗๖.๙๑ 

๐.๐ 
๑๐.๐ 
๒๐.๐ 
๓๐.๐ 
๔๐.๐ 
๕๐.๐ 
๖๐.๐ 
๗๐.๐ 
๘๐.๐ 
๙๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

ร้อยละชองนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๒ ข้ึนไป แยกตามระดับช้ัน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๘๗ 
 

 
 

             ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
 
      จากตาราง พบว่า นักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับ  ๒  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๖  และแสดงเป็น
แผนภูมิแท่ง  เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนแยกตามกลุ่มสาระ  ได้ดังภาพ 
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๙๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๘๘ 
 

 
 

           ๕.๓  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๐.๙๕ ๘๓.๘๖ ๘๖.๑๗ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๒.๓๐ ๗๒.๓๔ ๗๗.๓๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘๓.๗๗ ๘๔.๑๔ ๗๕.๐๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๘๖.๗๘ ๘๘.๙๒ ๘๕.๓๘ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๓.๒๓ ๘๘.๓๕ ๙๑.๒๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗๒.๒๐ ๖๘.๖๖ ๗๖.๙๑ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๔๘ ๘๒.๒๘ ๘๓.๙๗ 
 

 

 

๘๐.๙๕ ๘๒.๓๐ ๘๓.๗๗ ๘๖.๗๘ 
๘๓.๒๓ 

๗๒.๒๐ 

๘๓.๘๖ ๗๒.๓๔ ๘๔.๑๔ ๘๘.๙๒ ๘๘.๓๕ 

๖๘.๖๖ 
๘๖.๑๗ 

๗๗.๓๐ ๗๕.๐๒ 

๘๕.๓๘ 
๙๑.๒๑ 

๗๖.๙๑ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามระดับขั้น 
ปีการศึกษา ๒๕61 - ๒๕๖3 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 



๘๙ 
 

 
 

       ๖. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
           ๖.๑ ผลการประเมินความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา 2563 

       พิจารณาจากสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในด้านทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต) 

ร้อยละ 
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับดี ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 163 1 1 98.79 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 175 168 1 6 96.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 162 159 1 2 98.15 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 149 147 0 2 98.66 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98 98 0 0 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 119 119 0 0 100.00 

รวม 868 854 3 11 98.39 

ร้อยละ 100 98.39 0.35 1.27 98.39 
 
จากตาราง พบว่า มีนักเรียนท่ีมีความสามารถในด้านทักษะชีวิต ในระดับดีขึ้นไป 

 คิดเป็นร้อยละ 98.39 และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ได้ดังภาพ 
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ด ี พอใช้ ปรบัปรุง 

98.39 

0.35 1.27 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพด้านความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  



๙๐ 
 

 
 

        ๖.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินด้านความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
               แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 100.00 99.42 98.79 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 100.00 100.00 96.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 100.00 100.00 98.15 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 100.00 97.12 98.66 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 100.00 100.00 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 100.00 99.02 100.00 

เฉลี่ยร้อยละ 100.00 99.40 98.39 
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มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.42 100.00 100.00 97.12 100.00 99.02 98.79 
96.00 98.15 98.66 100.00 100.00 

เปรียบเทียบผลการประเมินด้านความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
แยกตามระดับชั้น   ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป 



๙๑ 
 

 
 

   ๖.๓  นักเรียนท่ีมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖  
          ท่ีส าเร็จการศึกษา  พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น พร้อมในการท างานหรืองานอาชีพ  
          ปีการศึกษา ๒๕6๑ – ๒๕๖๓    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
๑. นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓     ๗๘.๙๑ ๘๗.๕๐ ๗๓.๔๕ 
๒. นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖          ๙๔.๑๖ ๙๕.๑๙ ๙๑.๖๗ 
   ๒.๑ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ๗๑.๓๑ ๗๕.๙๖ ๗๖.๕๙ 
   ๒.๒ ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา (ปวส.) ๒๔.๒๖ ๑๙.๒๓ ๑๘.๔๙ 
   ๒.๓ ประกอบอาชีพ ๔.๔๒ ๔.๘๑ ๔.๙๒ 

 

ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖  ที่ส าเร็จการศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

       
จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ  

ในระดับท่ีสูงขึ้น พร้อมในการท างานหรืองานอาชีพ มีผลรวมในระดับดีเลิศ มีค่าเฉล่ียรวม  ร้อยละ ๗๓.๔๕     
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และร้อยละ ๙๑.๖๗ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖          
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๙๒ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนเช้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม่ 
อื่นๆ 



๙๓ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  ด้านคณุภาพผู้เรียน  

         ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
           ๑.๑ ผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
              พิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนท่ีได้

ระดับดี 
ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๖๔ 130 33 1 ๐ ๙๙.๓๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๗๒ 128 36 7 1 ๙๕.๓๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๖๒ 77 82 ๐ 3 ๙๘.๑๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔๘ 123 22 3 ๐ ๙๗.๙๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๙ 91 7 1 ๐ ๙๘.๙๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๒๐ 65 53 ๐ 2 ๙๘.๓๓ 

รวม ๘๖๕ ๖๑๔ ๒๓๓ ๑๒ ๖ ๙๗.๙๒ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๗๐.๙๙ ๒๖.๙๔ ๑.๓๙ ๐.๖๙ ๙๗.๙๒ 

 

 จากตาราง พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๒              
และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  ได้ดังภาพ 
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แผนภูมิแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แยกตามระดับชั้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๙๔ 
 

 
 

            ๑.๒ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แยกตามระดับช้ัน 
                  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๐ ๙๗.๘๑ ๙๙.๓๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐๐ ๙๓.๙๙ ๙๕.๓๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๐ ๙๘.๗๐ ๙๘.๑๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๐.๒๔ ๙๘.๕๐ ๙๗.๙๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๐ ๙๘.๙๐ ๙๘.๙๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๐ ๙๖.๓๗ ๙๘.๓๓ 

เฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๕๘ ๙๗.๓๘ ๙๗.๙๒ 
 
 

 
 

 
 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๙๐.๒๔ 

๑๐๐ ๑๐๐ 
๙๗.๘๑ 

๙๓.๙๙ 

๙๘.๗๐ ๙๘.๕๐ ๙๘.๙๐ 

๙๖.๓๗ 

๙๙.๓๙ 

๙๕.๓๘ 
๙๘.๑๕ ๙๗.๙๗ 

๙๘.๙๙ 
๙๘.๓๓ 

๘๔ 
๘๖ 
๘๘ 
๙๐ 
๙๒ 
๙๔ 
๙๖ 
๙๘ 

๑๐๐ 
๑๐๒ 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น 
 ปีการศึกษา ๒๕6๑ - ๒๕๖๓ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 



๙๕ 
 

 
 

๒. ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
    ๒.๑  ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียน 

              พิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อท่ี ๗  รักความเป็นไทย   
              ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้ 
ระดับดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 164 124 40 ๐ ๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 172 138 29 4 1 ๙๗.๐๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 162 143 16 1 2 ๙๘.๑๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 148 131 17 ๐ ๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 99 95 3 1 ๐ ๙๘.๙๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 120 105 13 1 1 ๙๘.๓๓ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๘๕.๐๙ ๑๓.๖๔ ๐.๘๑ ๐.๔๖ ๙๘.๗๓ 
 
  จากตาราง พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อท่ี ๗ รักความเป็นไทย ในระดับดี
ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๓  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  
ได้ดังภาพ 
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ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

แผนภูมิแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย แยกตามระดับชั้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๙๖ 
 

 
 

      ๒.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนข้อที่ ๗  รักความเป็นไทย 
              แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 
 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๙.๒๕ ๙๙.๒๖ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๙๙.๒๔ ๙๖.๘๓ ๙๗.๐๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๙.๑๐ ๙๘.๗๐ ๙๘.๑๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๘.๒๙ ๙๘.๕๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๙.๘๔ ๙๙.๑๘ ๙๘.๙๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๘.๙๑ ๙๘.๖๗ ๙๘.๓๓ 

เฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๑๐ ๙๘.๕๒ ๙๘.๗๓ 
 
 

 
 
 

๙๙.๒๕ ๙๙.๒๔ ๙๙.๑๐ 

๙๘.๒๙ 

๙๙.๘๔ 

๙๘.๙๑ 
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๙๖.๘๓ 

๙๘.๗๐ ๙๘.๕๐ 
๙๙.๑๘ 
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๑๐๐ 
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๙๘.๑๕ 

๑๐๐ 

๙๘.๙๙ 

๙๘.๓๓ 

95.00
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96.00
96.50
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97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย แยกตามระดับชั้น  

ปีการศึกษา ๒๕6๑ - ๒๕๖๓ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 



๙๗ 
 

 
 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

 

        ๓.๑ ผลการประเมินการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
พิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนข้อท่ี ๕ อยู่อย่างพอเพียง  

            ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ร้อยละของนักเรียน

ท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 164 108 56 ๐ ๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 172 127 37 7 1 ๙๕.๓๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 162 131 27 2 2 ๙๗.๕๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 148 125 21 2 ๐ ๙๘.๖๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 99 89 10 ๐ ๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 120 104 14 1 1 ๙๘.๓๓ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๗๙.๐๘ ๑๙.๐๘ ๑.๓๙ ๐.๔๖ ๙๘.๑๕ 

 
  จากตาราง พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนข้อท่ี ๕ อยู่อย่างพอเพียง  
ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๕  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ  ได้ดังภาพ 
 

 

๗๙.๐๘ 
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ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

แผนภูมิแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง แยกตามระดับชั้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๙๘ 
 

 
 

           ๓.๒  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   
                  ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง  แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 
 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๙.๔๙ ๙๙.๒๔ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๙๙.๒๔ ๙๖.๓๗ ๙๕.๓๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๘.๗๐ ๙๘.๖๔ ๙๗.๕๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๘.๑๖ ๙๘.๕๐ ๙๘.๖๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๙.๖๒ ๙๙.๐๙ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๙.๐๑ ๙๖.๘๖ ๙๘.๓๓ 

เฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๐๔ ๙๘.๑๒ ๙๘.๑๕ 
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๙๓.๐๐ 
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๙๘.๐๐ 
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๑๐๐.๐๐ 

๑๐๑.๐๐ 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง  แยกตามระดับชั้น 

 ปีการศึกษา ๒๕6๑ - ๒๕๖๓ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 



๙๙ 
 

 
 

    ๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  ๔.๑   เปรียบเทียบผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน (ด้านส่วนสูง)  

              ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการ 

(ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 73.33 ๘๒.๖๖ 80.59 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 80.92 ๗๑.๐๘ 83.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 78.23 ๗๔.๗๕ 76.69 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 86.18 ๗๙.๘๑ 77.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 80.00 ๗๖.๔๒ 70.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 78.10 ๗๙.๒๕ 76.42 

เฉลี่ยรอ้ยละ ๗๙.๔๖ 77.33 77.39 
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t71.08 
t74.75 

t79.81 
t76.42 

t79.25 ๘๐.๕๙ ๘๓.๓๓ 
๗๖.๖๙ ๗๗.๓๓ 

๗๐ 
๗๖.๔๒ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

แผนภูมิร้อยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการ(ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 



๑๐๐ 
 

 
 

๔.๒  ผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม พิจารณาจากผลการประเมิน 
                ภาวะโภชนาการของนักเรียน   (ด้านน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)  ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามภาวะโภชนาการ 
(น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) 

อ้วน เร่ิมอ้วน ท้วม สมส่วน ค่อนข้างผอม ผอม 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๗0 17 4 11 113 15 10 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 174 20 9 8 104 17 16 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 166 12 11 10 97 18 14 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 150 23 11 5 100 4 7 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 95 6 8 7 65 3 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 106 10 9 5 80 1 1 

รวม 861 88 52 56 559 58 54 
เฉล่ียร้อยละ 100 9.87 6.04 6.50 64.92 6.74 5.92 

  
จากตาราง พบว่า นักเรียนมีภาวะโภชนาการด้านน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  คิดเป็นร้อยละ ๘4.20  และแสดง
เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการ  ได้ดังภาพ 
 
 

 
             
 
        
 

88 52 46 

559 

58 54 

อ้วน เร่ิมอ้วน ท้วม สมสว่น ค่อนข้างผอม ผอม 

(น า้หนกัตามเกณฑ์สว่นสงู) 

จ านวนนกัเรียนตามภาวะโภชนาการ 

แผนภูมิจ านวนนักเรียนตามภาวะโภชนาการ(น  าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๑๐๑ 
 

 
 

      ๔.๓  เปรียบเทียบผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน (ด้านน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)  

                 ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 

 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการ 

(น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง/สมส่วน) 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี2563 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 82.42 83.14 71.76 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 81.50 81.48 66.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 79.59 83.83 69.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 77.24 83.50 60.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 79.05 80.17 61.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 85.40 83.33 64.15 

เฉลี่ยร้อยละ 81.06 82.59 65.60 
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มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

แผนภูมิ ร้อยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการ(น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง/สมส่วน) 



๑๐๒ 
 

 
 

        ๔.๔ ผลการประเมินด้านจิตสังคม  พิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                         
ของนักเรียนข้อท่ี ๘  มีจิตสาธารณะ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.
ท้ังหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ร้อยละของนักเรียน
ท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 164 110 53 1 ๐ ๙๙.๓๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 172 129 35 7 1 ๙๕.๓๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 162 134 21 5 2 ๙๕.๖๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 148 120 26 2 ๐ ๙๘.๖๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 99 93 5 1 ๐ ๙๘.๙๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 120 100 17 2 1 ๙๗.๕๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๗๙.๓๑ ๑๘.๑๕ ๒.๐๘ ๐.๔๖ ๙๗.๔๖ 
 
  จากตาราง พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนข้อท่ี ๘ มีจิตสาธารณะ  
ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.46  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ  ได้ดังภาพ 
 

 
          
 

๗๙.๓๑ 
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ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

แผนภูมิแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ แยกตามระดับชั้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๑๐๓ 
 

 
 

  ๔.๕  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   
                  ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ  แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 
 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๙๙.๑๗ ๙๗.๖๒ ๙๙.๓๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๙๖.๔๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๓๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙๙.๒๖ ๙๘.๗๐ ๙๕.๖๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๘.๒๘ ๙๘.๕๐ ๙๘.๖๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๙.๖๗ ๙๘.๙๐ ๙๘.๙๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๘.๙๑ ๙๗.๙๑ ๙๗.๕๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๔๘ ๙๗.๓๕ ๙๗.๔๖ 

 
 จากผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ด้านสุขภาวะทางร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๒๐  ด้านจิตสังคมซึ่งพิจารณาจากคุณลักษณะข้อ ๘ จิตสาธารณะ  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๖ 
ผลการประเมินรวมเฉล่ีย  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๘๓ 
 

๙๙.๑๗ 

๙๖.๔๐ 

๙๙.๒๖ 
๙๘.๒๘ 

๙๙.๖๗ 
๙๘.๙๑ 

๙๗.๖๒ 

๙๔.๐๐ 

๙๘.๗๐ ๙๘.๕๐ ๙๘.๙๐ 
๙๗.๙๑ 

๙๙.๓๙ 

๙๕.๓๕ 
๙๕.๖๘ 

๙๘.๖๕ 
๙๘.๙๙ 

๙๗.๕๐ 

๙๑.๐๐ 
๙๒.๐๐ 
๙๓.๐๐ 
๙๔.๐๐ 
๙๕.๐๐ 
๙๖.๐๐ 
๙๗.๐๐ 
๙๘.๐๐ 
๙๙.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 
๑๐๑.๐๐ 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ  แยกตามระดับช้ัน 

 ปีการศึกษา ๒๕6๑ - ๒๕๖๓ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 



๑๐๔ 
 

 
 

 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

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 แสดงระบบท่ีประยุกต์มาจากวงจรคุณภาพ PDCA  มาเป็นPDRA 

        

ปรึกษา 

จัดท าข้อเสนอ 

ปรับเปลี่ยนข้อเสนอ 

ไม่ร่วมฉันทามติ ได้รับฉันทามต ิยกประเด็นปัญหา 
มาพิจารณา 

ยกเลิก ด าเนินงาน 

N Y

ก ำหนนดนนวทำปปรัปปร ป 

ลปมือปฏิปัติ (D) 

กำรป้อนกลัป  กำรปรัปปร ป 

โดยดูจำกผลท่ีได้รัป (A) 

เลือกประเด็น เก็ป วิเครำะหน์ 

ระป สำเหนต ปัญหนำ (P) 

เก็ปข้อมูล เปรียปเทียปข้อมูล  เลือกใช้ข้อมูล 
วิเครำะหน์ผลนละประเมินข้อมูล  

โดยใช้ระปปกำรวิจัย (R) 



๑๐๕ 
 

 
 

                     กระบวนการท างานท่ีส าคัญของโรงเรียน ได้แก่ กระบวนการการจัดการเรียนรู้  
กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการบริหาร  ซึ่งโรงเรียนได้จัดเป็นระบบดังนี้         
ระบบการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบบริหารจัดการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

                                               
 

ภาพที่ 3 วงจรการพัฒนาระบบเรียนรู้ 
                

                     ระบบเรียนรู้ มีข้อก าหนดท่ีส าคัญ คือ การน าหลักสูตรของโรงเรียนมาจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้  
พร้อมกับตัวช้ีวัด หรือ ผลการเรียนรู้ มีศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ของนักเรียน น า
วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลงในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงก าหนดวิธีการวัด 
ประเมินผล และการจัดท าเครื่องมือ  แผนการจัดการเรียนรู้ควรได้รับการตรวจทาน นิเทศจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
แล้วถึงน าไปจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้มีการประเมินผล เพื่อประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ และประเมินผล
ระหว่างเรียนของนักเรียน ถ้าไม่ผ่านท าการซ่อมเสริมให้นักเรียน และวิจัยช้ันเรียนโดยการน ามาข้อบกพร่องของ
แผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงใช้ปีต่อไป กรณีท่ีผ่านประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน และสรุปรายงานต่อไป โดย
โรงเรียนได้ก าหนดอัตลักษณ์ของหลักสูตร คือ เรียนให้ครบจบระดับช้ันด้วยโครงงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 

ภาพท่ี 4 วงจรการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 จัดท ำนผนร่วมกัน ครู  ผูป้กครอป  นักเรียน 
 จัดกล ่มนักเรียนกัปครูทีป่รึกษำ 
 จัดท ำนปปสอปถำมข้อมูลนักเรียน (ระปปดนูล ๑-๒) 
 จัดท ำปันทึกเยี่ยมป้ำน (ระปปดูนล ๓-๔) 
 จัดท ำนปปคัดกรอปนักเรียน (ระปปดูนล ๕-๗,๙) 

 รู้จักนักเรียนรำยป คคล 
 ด ำเนินกำรคัดกรอปข้อมูล 
 จัดท ำข้อมูลโดยใช้ค่ำสถติ ิ
 ประเมินผล 

 วิเครำะห์นวิธีกำรด ำเนินกำร(วิจัย)อปค์ควำมรู้ 
KM  ด ำเนินกำรนก้ไข/พัฒนำปรัปปร ประปป 

 กำรหนำข้อมูล 
 กำรจัด 
 เก็ปข้อมูล 
 กำรใช้ข้อมูล 

Student Care 

System (SCS) 

 จัดท ำนผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
 จัดท ำสื่อ 
 จัดท ำเครื่อปมือ วัดผล ประเมินผล  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้

 ใช้สื่อ 
 วัดนละประเมินผล 
 ปันทึกหนลัปกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 วิจัยในชั้นเรียน 
 อปค์ควำมรู้ KM 

 ด ำเนินกำรปรัปปร ป 
 นผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
 กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 ส่ือ 

Active Learning 



๑๐๖ 
 

 
 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

 

 

 

                               

                                        

 

 

ภาพท่ี 5 วงจรการพฒันาระบบบริหารจัดการ 

 
 
 

แผนภาพ ท่ีใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงระบบงานโดยใช้ Balance Score (BSC) 
 
 
 
 
 
 

 วิเครำะห์นสภำพปัญหนำ 
 นผนพัฒนำมำตรกำร 
 นผนปฏิปัติกำรประจ ำป ี
 ปฏิทินปฏิปัติปำน 

 
 ด ำเนินกำรตำมนผน 
 ก ำกัปติดตำม 
 ประเมินผล 

 วิจัยกำรด ำเนินปำนตำมระปปปำน 
 อปค์ควำมรู้ 

 กำรน ำข้อเสนอข้อปรัปปร ป 
 ส่ปเสริมควำมส ำเร็จ 

Balanced 

Scorecard 



๑๐๗ 
 

 
 

วัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบ TKB Model 
กระบวนการพัฒนา มีเป้าหมายมุ่งเน้น ๔ ด้าน 

 
ภาพที่  แสดงนวัตกรรมขององค์กรรูปแบบ TKB Model 

 
โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง  ได้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรโดยใช้รูปแบบ TKB Model  ดังนี ้
   ๑. T = Team Work การท างานเป็นทีม โดยร่วมกันท างานด้วยความมุ่งมั่นสานสัมพันธ์สามัคคี 
   ๒. K = Knowledge Management (KM) การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นพลวัตร 
   ๓. B = Benchmarking การเทียบเคียงองค์กรคุณภาพ และน าผลการเทียบเคียงมาปรับปรุง
พัฒนาองค์กรเพื่อมุง่สู่ความเป็นเลิศ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 
 

โรง เรียนธี รกานท์บ้านโฮ่ ง  ไ ด้ เสริมสร้าง ค่านิยมในการปฏิบั ติตนและปฏิบั ติงานส าหรับบุคลากร                              
เพื่อมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยหลัก “5D” บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมให้กระบวนการท างานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยหลัก 5D มีดังนี้ 

 
แผนภาพ   แสดงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  (ตะแบก 5D) 

   D๑ ; Development (พัฒนาระบบ) - พัฒนาระบบกระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี และ
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีการ
ส่งเสริมระบบการจัดท าผลงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการท างานเป็นทีม 
   D๒ ; Destination (เน้นเป้าหมาย) - บริหารแบบมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร โดยเน้นเป้าหมาย
ความส าเร็จในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนองค์กร เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการจัดล าดับ
ความส าคัญของเป้าหมาย และร่วมพัฒนาการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน 
   D๓ ; Determination (มุ่งมั่นต้ังใจ) - มุ่งมั่นต้ังใจในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี
เพื่อให้ส าเร็จลุล่วง มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการรวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน โดยมีจิตส านึกของการท างานเพื่อองค์กร 
   D4 ; Discipline (มีระเบียบวินัย) - มีระเบียบวินัยและยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา และ
มาตรการขององค์กร ตรงต่อเวลา รักษาระเบียบปฏิบัติท่ีเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี เคารพกฎหมายปกครอง
ท้องถิ่น เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศ  
   D5 ; Devotion (ซื่อสัตย์ยุติธรรม) - ยึดมั่นในความสัตย์จริงตามระเบียบ กติกาและส่ิงท่ีถูกต้องดี
งาม    มีความซื่อตรงเป็นธรรมทางสังคม ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมด้วยความมีเหตุมีผล                  
ท าตัวเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา มีเจตนาท่ีบริสุทธิ์ ท้ังยังปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ 



๑๐๙ 
 

 
 

การนิเทศภายในเชิงระบบด้วยเทคนิค  APODAAR     
วิธีด าเนินการ  การนิเทศภายในเชิงระบบด้วยเทคนิค  APODAAR  เป็นระบบการนิเทศภายในท่ี

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ก าหนดขึ้นจากการศึกษาเอกสารทฤษฎีทางการบริหาร  และงานวิจัยการบริหาร
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ 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 



๑๑๐ 
 

 
 

          สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
          ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

 
1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

6 จัดระบบเทคโนโลยี จัดการ  
และการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

  

 การประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ทุกประเด็นพิจารณาก าหนด 
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จากตารางจะเห็นได้ว่า ทุกประเด็นพิจารณา ได้แก่ ข้อท่ี 1 
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ข้อท่ี 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ข้อท่ี 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ        
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ข้อท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ข้อท่ี 5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และข้อท่ี 6 จัดระบบเทคโนโลยี จัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม สรุปได้ว่า บรรลุเป้าหมาย 
    
  



๑๑๑ 
 

 
 

การวิเคราะหผ์ลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
- 51 - - - 17 34 

รวม (ร้อยละ) - 100 - - - 33.33 66.67 
 
 ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน จากตารางจะ
เห็นได้ว่าผลการประเมินในส่วนท่ี 1 จ านวนครูทั้งหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตอบว่า “มี” ผลการ
ประเมินในส่วนท่ี 2 มากท่ีสุด คือ ระดับ 5 (ยอดเย่ียม) จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ
ระดับ 4 (ดีเลิศ) จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 4 (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 100 
 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 
- 51 - - - 26 25 

รวม (ร้อยละ) - 100 - - - 50.98 49.02 
 
 ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา จากตารางจะเห็นได้ว่าผล
การประเมินในส่วนท่ี 1 จ านวนครูทั้งหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตอบว่า “มี” ผลการประเมินในส่วนท่ี 
2 มากท่ีสุด คือ ระดับ 4 (ดีเลิศ) จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50.98 รองลงมา คือ ระดับ 5 (ยอดเย่ียม) 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 49.02  

ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 4 (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 
 

 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- 51 - - 4 26 21 

รวม (ร้อยละ) - 100 - - 7.84 50.98 41.18 
  
 ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินในส่วนท่ี 1 จ านวนครูทั้งหมด 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตอบว่า “มี” ผลการประเมินในส่วนท่ี 2 มากท่ีสุด คือ ระดับ 4 (ดีเลิศ) จ านวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.98 รองลงมา คือ ระดับ 5 (ยอดเย่ียม) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 และ
น้อยท่ีสุด คือ ระดับ 3 (ดี) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 
 ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 4 (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 92.16 
 
 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
- 51 - - 3 20 28 

รวม (ร้อยละ) - 100 - - 5.88 39.22 54.90 
  
 ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จากตารางจะเห็นได้
ว่าผลการประเมนิในส่วนท่ี 1 จ านวนครูทั้งหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตอบว่า “มี” ผลการประเมินใน
ส่วนท่ี 2 มากท่ีสุด คือ ระดับ 5 (ยอดเย่ียม) จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 รองลงมา คือ ระดับ 4            
(ดีเลิศ) จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22 และน้อยท่ีสุด คือ ระดับ 3 (ดี) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.88 
 ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 4 (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 94.12 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 

 
 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และสังคมท่ีเอื้อต่อ การจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- 51 - - 4 18 29 

รวม (ร้อยละ) - 100 - - 7.84 35.29 56.86 
 
 ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินในส่วนท่ี 1 จ านวนครูทั้งหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ตอบว่า “มี” ผลการประเมินในส่วนท่ี 2 มากท่ีสุด คือ ระดับ 5 (ยอดเย่ียม) จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.86 รองลงมา ระดับ 4 (ดีเลิศ) จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 คือ และน้อยท่ีสุด คือ ระดับ 3 (ดี) 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 
 ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 4 (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 92.16 
 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 

ไม่มี มี 
ระดับคุณภาพของการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
6 จัดระบบเทคโนโลยี จัดการ และ

การจัดการเรียนรู้ 
- 51 - - 4 21 26 

รวม (ร้อยละ) - 10
0 

- - 
7.84 41.18 50.98 

 
 ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 6 จัดระบบเทคโนโลยี จัดการ และการจัดการเรียนรู้ จากตารางจะเห็นได้ว่า
ผลการประเมินในส่วนท่ี 1 จ านวนครูทั้งหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตอบว่า “มี” ผลการประเมินใน
ส่วนท่ี 2 มากท่ีสุด คือ ระดับ 5 (ยอดเย่ียม) จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50.98 รองลงมา คือ ระดับ 4            
(ดีเลิศ) จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 และน้อยท่ีสุด คือ ระดับ 3 (ดี) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.84 
 ร้อยละของระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 4 (ดีเลิศ) ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 92.16 
 

 

 

 



๑๑๔ 
 

 
 

 

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารและการจัดการศึกษา   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
              แผนภูมิแสดงร้อยละของการจัดสรรงบประมาณในการบริหารและการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ776282, 

49% 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
85830, 5% 

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

87036, 5% 

กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

189487, 
12% 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป313990, 

20% 

งบบริหารกลาง
143870, 9% 



๑๑๕ 
 

 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการที่ ๑    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ช่ือแผนงาน : แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ช่ือโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
สนองยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด  
                            ความสามารถในการแข่งขัน  
       กลยุทธ์ที่ ๒   ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย ส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรม  รวมท้ัง
พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ของนกัเรียน 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

กิจกรรม/กรอบการ
ด าเนินงาน 

 

เกณฑ์ช้ีวัด
ความส าเร็จ 

โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   

๑. เพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน                  
ตามหลักสูตร
ให้สูงขึ้น 

๒. เพื่อ
ยกระดับผล      
การทดสอบ 
O-NET                 
ให้สูงขึน้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
๑) นักเรียนทุกระดับช้ันมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-Net) มีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น
กว่าปีท่ีผ่านมา และมีค่าเฉล่ีย 
สูงกว่าระดับชาติ อย่างน้อย  
จ านวน ๓ รายวิชาขึ้นไป 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑) นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง มีผลสัมฤทธิ์                     
ทางการเรียนเฉล่ียรวม สูงขึ้น
กว่าร้อยละ ๓ ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  เมื่อเทียบกับ                          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
๒) นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์
บ้านโฮ่ง ระดับช้ันมัธยมศึกษา       
ปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษา                       
ปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔                      
ผลการทดสอบระดับชาติ                        
(O-Net) มีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น
กว่าปีท่ีผ่านมา และมีค่าเฉล่ียสูง
กว่าระดับชาติ  เมื่อเทียบกับ             
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

- อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ Active 
Learning  

- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
Active Learning 

- วิเคราะห์เนื้อหาตาม
ตัวชี้วัดข้อสอบระดับชาติ 

- ส่งเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียนมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

- สอนซ่อมเสริม 

 

๑. ร้อยละของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์                  
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสูงขึ้น 

๒. ร้อยละของผล 
การประเมิน
ระดับชาติ (O-Net) 
เพิ่มข้ึน 



๑๑๖ 
 

 
 

แผนปฏิบัติการที่ ๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  
 

ช่ือแผนงาน :  แผนงานบริหารจัดการ 
            ช่ือโครงการ : พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 
                           การศึกษา      
          กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ บนฐานปรัชญา 
                           ของเศรษฐกิจ พอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

กิจกรรม/กรอบการ
ด าเนินงาน 

 

เกณฑ์ช้ีวัดความส าเร็จ 

พัฒนาการ
บริหารจัด
การศึกษา                    
ด้วยระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 

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

เชิงปริมาณ 
๑. ระบบงานของกลุ่มงาน                       
มีเอกภาพ มีความคล่องตัว 
๒.ทุกฝ่ายงานมีนวัตกรรม 
เชิงคุณภาพ 
๑. การบริหารจัดการมี
คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. มีนวัตกรรมการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๑. ทบทวนการบริหารจัดการ 

๒. จัดท ามาตรการการ
ปฏิบัติงาน 

๓. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

๔. สร้างมาตรการการก ากับ
ติดตาม 

๕. น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของ
ระบบงานมีความ
คล่องตัว ถูกต้อง 

๒.ร้อยละ ๘๐ มี
นวัตกรรมการบริหาร 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 
 

 
 

แผนปฏิบัติการที่ ๓    มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ช่ือแผนงาน : แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
ช่ือโครงการ : พัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและส่ือเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
และการบริหาร  
       กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

กิจกรรม/กรอบ
การด าเนินงาน 

 

เกณฑ์ช้ีวัด
ความส าเร็จ 

๑.พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน 
สากล 

  

 
๑. เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบ
บันได ๕ ข้ัน 
๒. เพื่อใหค้รู
จัดการเรียนรู้ 
Active Learning  
๓.  ครสู่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ แสวงหา
ความรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  
๔. ส่งเสริมให้
นักเรียนน าความรู้
ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้อย่าง
เป็นวิถีชีวิต  

เชิงปริมาณ 
๑. ครูผู้สอนทุกคนพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครจูัดการเรียนรู้แบบบันได ๕ 
ข้ัน ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
๓.จัดการเรียนรู้ Active Learning 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบ
บันได ๕ ข้ัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ 
๒. ครูมีเทคนิคการสอน   Active 
Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. ผลฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน
อย่างน้อยร้อยละ ๓ จากฐานเดิม 

๑.พัฒนาองค์ความรู้และ
วิธีสอนของครูเกี่ยวกับ  
การเรียนการสอนแบบ
บันได ๕ ข้ัน 
๒. จัดการเรียนรู้ Active 
Learning  ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๒  เชิญวิทยากรมาอบรม                  
เชิงปฏิบัติการหรือมา
สังเกตการณ์สอนในช้ัน
เรียน เพื่อน ามาพัฒนา    
องค์ความรู้ แนวคิดทาง
วิชาการ และการจัดการ
เรียนการสอน การวัด/   
การประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความคิดระดับสูง สามารถ
บูรณาการความรู้และ
แก้ปัญหาได้ 
๓. จัดกิจกรรม “Talk to 
Teach” เพื่อให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ครูท่ีมีผลการ
ประเมินการสอน              
ในระดับดีข้ึนไป  
๒. ร้อยละ ๘๐                    
ของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ีมี                 
ผลการประเมิน
คุณลักษณะตาม
จุดมุ่งหมายเฉพาะ
ของกิจกรรม                   
ในระดับดีข้ึนไป  
๓. มีผลงานท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ          
อย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ 

๔. ร้อยละ ๗๐ ข้ึน
ไปของนักเรียนท่ีมี
ผลการเรียนในระดับ
กลุ่มสูงข้ึนไป 



๑๑๘ 
 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

กิจกรรม/กรอบ
การด าเนินงาน 

 

เกณฑ์ช้ีวัด
ความส าเร็จ 

๒.พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร 

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

เชิงปริมาณ 
บุคลากรโรงเรียนธีกานท์ 
บ้านโฮ่ง ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครู บุคลากรของโรงเรียน     
ธีรกานท์บ้านโฮ่งมีการพัฒนาการ
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และการเรียนการสอน 
๒. ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารและการเรียนการ
สอน 

 

๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู บุคลากร 

๒.ส่งเสริมและพฒันาครู
บุคลากรในการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและการเรียนการ
สอน 
๓. กิจกรรมเรียนรู้
ภาษาอังกฤษประจ าวัน 
 

๑. ร้อยละ๗๐ของ
บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษและ
น าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียน 
๒. ร้อยละ ๘๐ของ
ครูและบุคลากรท่ี
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาในการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและการเรียน
การสอน 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั   

         ๓.๑ ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

แยกตามกลุ่มสาระ  ปีการศึกษา 256๓  

 
 จากตาราง พบว่า ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้  ในระดับ 5  ยอดเย่ียม  คิดเป็นร้อยละ  92.89 และแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังภาพ 
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แผนภูมิกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 5  ระดับ 4  ระดับ 3  ระดับ 2  ระดับ1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 5  
(ยอดเย่ียม) 

ระดับ 4  
(ดีเลิศ) 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2  
(พอใช้) 

ระดับ1 
(ปรับปรุง) 

ภาษาไทย 80.00 20.00 - - - 

คณิตศาสตร์ 87.50 12.50 - - - 

รู้วิทยาศาสตร์ 92.31 7.69 - - - 

สังคมศึกษาฯ 100 - - - - 

สุขศึกษาพลศึกษา 100 - - - - 

ศิลปะ 100 - - - - 

การงานอาชีพฯ 100 - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 83.33 16.67 - - - 

เฉล่ียรวม 92.89 7.11 - - - 
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 ๓.๒   ผลการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

 
จากตาราง พบว่า ผลการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  

ในระดับ ๕  ยอดเย่ียม  คิดเป็นร้อยละ  95.39  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังภาพ 
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แผนภูมิแสดงการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอื อต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับ 5  ระดับ 4  ระดับ 3  ระดับ 2  ระดับ1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 5  
(ยอดเย่ียม) 

ระดับ 4  
(ดีเลิศ) 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2  
(พอใช้) 

ระดับ1 
(ปรับปรุง) 

ภาษาไทย 100 - - - - 

คณิตศาสตร์ 87.50 12.50 - - - 

รู้วิทยาศาสตร์ 92.31 7.69 - - - 

สังคมศึกษาฯ 100 - - - - 

สุขศึกษาพลศึกษา 100 - - - - 

ศิลปะ 100 - - - - 

การงานอาชีพฯ 100 - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 83.33 16.67 - - - 

เฉล่ียรวม 95.39 4.61 - - - 
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          3.3 ผลการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก แยกตามกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2563 

 
จากตาราง พบว่า ผลการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ในระดับ 5  ยอดเย่ียม  คิดเป็นร้อยละ  96.51  และ

แสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังภาพ 
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แผนภูมิการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ระดับ 5  ระดับ 4  ระดับ 3  ระดับ 2  ระดับ1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 5  
(ยอดเย่ียม) 

ระดับ 4  
(ดีเลิศ) 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2  
(พอใช้) 

ระดับ1 
(ปรับปรุง) 

ภาษาไทย 100 - - - - 

คณิตศาสตร์ 87.50 12.50 - - - 

รู้วิทยาศาสตร์ 84.61 15.39 - - - 

สังคมศึกษาฯ 100 - - - - 

สุขศึกษาพลศึกษา 100 - - - - 

ศิลปะ 100 - - - - 

การงานอาชีพฯ 100 - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 100 - - - - 

เฉล่ียรวม 96.51 3.49 - - - 
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               3.4  ผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน แยกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

 

 

            จากตาราง พบว่า ผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรียน   ในระดับ 5  
ยอดเย่ียม  คิดเป็นร้อยละ  83.70  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังภาพ 
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แผนภูมิการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2563 

ระดับ 5  ระดับ 4  ระดับ 3  ระดับ 2  ระดับ1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 5  
(ยอดเย่ียม) 

ระดับ 4  
(ดีเลิศ) 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2  
(พอใช้) 

ระดับ1 
(ปรับปรุง) 

ภาษาไทย 60.00 40.00 - - - 

คณิตศาสตร์ 75.00 25.00 - - - 

รู้วิทยาศาสตร์ 84.61 15.39 - - - 

สังคมศึกษาฯ 66.66 33.34 - - - 

สุขศึกษาพลศึกษา 100 - - - - 

ศิลปะ 100 - - - - 

การงานอาชีพฯ 100 - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 83.33 16.67 - - - 

เฉล่ียรวม 83.70 16.30 - - - 
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  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   ปีการศึกษา 2563 

 
                จากตาราง พบว่า มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้  ในระดับ 5  ยอดเย่ียม  คิดเป็นร้อยละ  83.70  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้ดังภาพ      
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แผนภูมิการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 5  ระดับ 4  ระดับ 3  ระดับ 2  ระดับ1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 5  
(ยอดเย่ียม) 

ระดับ 4  
(ดีเลิศ) 

ระดับ 3  
(ดี) 

ระดับ 2  
(พอใช้) 

ระดับ1 
(ปรับปรุง) 

ภาษาไทย 60.00 40.00 - - - 

คณิตศาสตร์ 75.00 25.00 - - - 

รู้วิทยาศาสตร์ 84.61 15.39 - - - 

สังคมศึกษาฯ 66.66 33.34 - - - 

สุขศึกษาพลศึกษา 100 - - - - 

ศิลปะ 100 - - - - 

การงานอาชีพฯ 100 - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 83.33 16.67 - - - 

เฉล่ียรวม 83.70 16.30 - - - 
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        ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปการจัดการเรียนรู้  
(ตามแบบบนัทึกมาตรฐาน วก.5) ปีการศึกษา 2563 
 

ประเด็น
พิจารณา 

ปีการศกึษา 2563 
ระดบัคณุภาพ 5 

(ยอดเยี่ยม) 
ระดบัคณุภาพ 5 

(ดีเลศิ) 
ระดบัคณุภาพ 3 

(ดี) 
ระดบัคณุภาพ 2 

(พอใช้) 
ระดบัคณุภาพ 1 

(ปรับปรุง) 
3.1 92.89 7.11 - - - 

3.2 95.39 4.61 - - - 

3.3 96.51 3.49 - - - 

3.4 83.70 16.30 - - - 

3.5 83.70 16.30 - - - 

เฉลี่ย 90.44 9.56 - - - 

 

              จากตาราง พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
จากการประเมินของครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มีผลการประเมินมากท่ีสุดในด้าน    
การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ในระดับ 5  ยอดเย่ียม  ร้อยละ 96.51  การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในระดับ 5  ยอดเย่ียม  ร้อยละ95.39 การจัดกระบวนการเรียนรูผ่้านกระบวนการคิด  

และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในระดับ 5  ยอดเย่ียม  ร้อยละ 92.89  การตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินในระดับ ๔ ดีเลิศ  ร้อยละ 83.70 ผลการประเมินรวมเฉล่ีย ๕ ประเด็น
พิจารณา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ 5  ยอดเย่ียม  คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๔   
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๒. ข้อมูลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 256๓ 
 

ตาราง  1.๑ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 256๓  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 67.94 39.41 32.00 31.94 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 58.04 35.89 26.71 30.88 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 55.18 34.14 25.82 30.17 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 

 
 
ตาราง ๑.๒ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 256๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 46.70 35.91 27.90 27.38 33.29 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 45.20 36.26 28.07 26.15 33.71 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

 
 

2) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 256๓ 
            ตาราง  ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 
                  ระดับ  ๒  ขึ้นไป    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

            จากตาราง พบว่า นักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับ  ๒  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๗  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง   
เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนแยกตามระดับช้ัน  ได้ดังภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

๘๖.๑๗ 
๗๗.๓๐ ๗๕.๐๒ 

๘๕.๓๘ ๙๑.๒๑ 
๗๖.๙๑ 

๐.๐ 
๑๐.๐ 
๒๐.๐ 
๓๐.๐ 
๔๐.๐ 
๕๐.๐ 
๖๐.๐ 
๗๐.๐ 
๘๐.๐ 
๙๐.๐ 

๑๐๐.๐ 

ร้อยละชองนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป แยกตามระดับชั้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ตาราง ๒.๒  แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ท่ี รหัสวิชา 
กลุ่มต้น 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา
ระดับ ๒ 
 ขึ้นไป 

มส,ร,
๐ 

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย 12 43 42 105 63 82 78 76 501 80.64 
๒ คณิตศาสตร ์ 40 84 106 91 57 59 24 40 501 54.09 
๓ วิทยาศาสตร์ 14 66 79 115 100 160 160 134 828 80.80 
๔ สังคมศึกษา 64 51 85 142 108 159 174 219 1002 80.04 
๕ สุขศึกษาฯ 10 53 38 43 90 171 201 396 1002 89.92 
๖ ศิลปศึกษา 53 35 27 74 98 202 136 377 1002 88.52 
๗ การงานอาชีพฯ 11 41 31 44 43 65 67 199 501 83.43 
๘ ภาษาอังกฤษ 20 124 56 55 48 69 40 89 501 60.08 

๙ ภาษาต่างประเทศ 9 17 20 18 28 25 31 120 268 82.84 

๑๐ IS 9 13 4 7 7 35 25 75 175 85.14 
รวม 242 527 488 694 642 1027 936 1725 6281 79.99 

ร้อยละ 3.85 8.39 7.77 11.05 10.22 16.35 14.90 27.46 100 79.99 
รวมกลุ่ม 20.01 11.05 68.94 100 79.99 

 

ตาราง ๒.๓  ตารางแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ท่ี รหัสวิชา 
กลุ่มต้น 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา
ระดับ ๒ 
 ขึ้นไป 

มส,ร,
๐ 

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย 8 25 23 50 38 56 49 121 370 84.86 
๒ คณิตศาสตร ์ 4 70 40 67 41 38 22 88 370 69.19 
๓ วิทยาศาสตร์ 2 20 26 60 90 123 118 52 491 78.00 
๔ สังคมศึกษา 4 56 47 51 67 116 114 165 620 82.74 
๕ สุขศึกษาฯ 2 2 5 27 12 83 129 140 400 97.75 
๖ ศิลปศึกษา 3 2 5 14 14 42 44 246 370 97.30 
๗ การงานอาชีพฯ 13 16 18 33 31 53 62 144 370 87.30 
๘ ภาษาอังกฤษ 7 22 24 57 80 78 46 56 370 85.68 

๙ ภาษาต่างประเทศ 1 14 10 15 14 19 19 86 178 85.96 

๑๐ IS 8 12 5 11 22 27 32 33 151 82.78 
รวม 52 239 203 385 409 635 635 1131 3690 86.59 

ร้อยละ 1.41 6.48 5.50 10.43 11.08 17.21 17.21 30.65 100 86.59 
รวมกลุ่ม 13.39 10.43 76.15 100 86.59 
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ตารางท่ี 2.๔ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ท่ี รหัสวิชา 

กลุ่มต้น 
กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 

รวม 

ร้อยละ
แต่ละ

รายวิชา
ระดับ 

2.5 ขึ้น
ไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 12 43 42 105 63 82 78 76 501 80.64 

2 คณิตศาสตร ์ 40 84 106 91 57 59 24 40 501 54.09 

3 วิทยาศาสตร์ 14 66 79 115 100 160 160 134 828 80.80 
4 สังคมศึกษา 64 51 85 142 108 159 174 219 1002 80.04 
5 สุขศึกษาฯ 10 53 38 43 90 171 201 396 1002 89.92 
6 ศิลปศึกษา 53 35 27 74 98 202 136 377 1002 88.52 
7 การงานอาชีพฯ 11 41 31 44 43 65 67 199 501 83.43 
8 ภาษาอังกฤษ 20 124 56 55 48 69 40 89 501 60.08 

9 ภาษาต่างประเทศ 9 17 20 18 28 25 31 120 268 82.84 

10 IS 9 13 4 7 7 35 25 75 175 85.14 

รวม 242 527 488 694 642 1027 936 1725 6281 79.99 
ร้อยละ 3.85 8.39 7.77 11.05 10.22 16.35 14.90 27.46 100 79.99 

รวมกลุ่ม 20.01 11.05 68.94 100 79.99 

 
ตาราง ๒.๕ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ท่ี รหัสวิชา 
กลุ่มต้น 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่
ละรายวิชา
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 
มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 8 25 23 50 38 56 49 121 370 84.86 
2 คณิตศาสตร ์ 4 70 40 67 41 38 22 88 370 69.19 
3 วิทยาศาสตร์ 2 20 26 60 90 123 118 52 491 78.00 
4 สังคมศึกษา 4 56 47 51 67 116 114 165 620 82.74 
5 สุขศึกษาฯ 2 2 5 27 12 83 129 140 400 97.75 
6 ศิลปศึกษา 3 2 5 14 14 42 44 246 370 97.30 
7 การงานอาชีพฯ 13 16 18 33 31 53 62 144 370 87.30 
8 ภาษาอังกฤษ 7 22 24 57 80 78 46 56 370 85.68 

9 ภาษาต่างประเทศ 1 14 10 15 14 19 19 86 178 85.96 

10 IS 8 12 5 11 22 27 32 33 151 82.78 
รวม 52 239 203 385 409 635 635 1131 3690 86.59 

ร้อยละ 1.41 6.48 5.50 10.43 11.08 17.21 17.21 30.65 100 86.59 
รวมกลุ่ม 13.39 10.43 76.15 100 86.59 
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  ตาราง  ๒.๖  แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ท่ี รหัสวิชา 
กลุ่มต้น 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา
ระดับ 2  
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 11 16 28 87 62 75 83 136 498 88.96 
2 คณิตศาสตร ์ 61 59 72 86 67 47 44 62 498 61.45 
3 วิทยาศาสตร์ 51 50 81 73 84 143 127 223 832 78.13 
4 สังคมศึกษา 92 12 45 125 153 167 215 187 996 85.04 
5 สุขศึกษาฯ 18 3 24 41 33 86 135 656 996 95.48 
6 ศิลปศึกษา 40 15 16 120 133 195 102 375 996 92.87 
7 การงานอาชีพฯ 14 7 10 13 12 22 18 66 162 80.86 
8 ภาษาอังกฤษ 61 67 44 87 51 79 48 61 498 65.46 

9 ภาษาต่างประเทศ 15 24 31 38 40 42 50 99 339 79.35 

10 IS 12 2 10 12 11 30 45 51 173 86.13 
รวม 375 255 361 682 646 886 867 1916 5988 83.45 

ร้อยละ 6.26 4.26 6.03 11.39 10.79 14.80 14.48 32.00 100 83.45 
รวมกลุ่ม 16.55 11.39 72.06 100 83.45 

 

ตาราง ๒.๗  แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย   

ท่ี รหัสวิชา 
กลุ่มต้น 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา
ระดับ 2  
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 10 27 24 28 48 66 58 106 367 83.38 
2 คณิตศาสตร ์ 6 30 48 81 53 29 34 86 367 77.11 
3 วิทยาศาสตร์ 1 25 24 44 96 88 105 106 489 80.78 
4 สังคมศึกษา 3 - 30 60 65 109 126 221 614 94.63 
5 สุขศึกษาฯ 1 - 11 21 26 46 72 218 395 96.96 
6 ศิลปศึกษา 3 - - 1 14 57 59 233 367 99.18 
7 การงานอาชีพฯ 31 9 - 24 22 35 40 206 367 89.10 
8 ภาษาอังกฤษ 8 11 17 75 84 78 42 52 367 90.19 

9 ภาษาต่างประเทศ 5 8 16 38 28 36 33 76 240 87.92 

10 IS 23 8 9 11 25 14 26 34 150 73.33 
รวม 91 118 179 383 461 558 595 1338 3723 89.58 

ร้อยละ 2.44 3.17 4.81 10.29 12.38 14.99 15.98 35.94 100 89.58 
รวมกลุ่ม 10.42 10.29 79.29 100 89.58 
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ตาราง ๒.๘ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ท่ี รหัสวิชา 
กลุ่มต้น 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่
ละรายวิชา
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 11 16 28 87 62 75 83 136 498 88.96 
2 คณิตศาสตร ์ 61 59 72 86 67 47 44 62 498 61.45 
3 วิทยาศาสตร์ 51 50 81 73 84 143 127 223 832 78.13 
4 สังคมศึกษา 92 12 45 125 153 167 215 187 996 85.04 
5 สุขศึกษาฯ 18 3 24 41 33 86 135 656 996 95.48 
6 ศิลปศึกษา 40 15 16 120 133 195 102 375 996 92.87 
7 การงานอาชีพฯ 14 7 10 13 12 22 18 66 162 80.86 
8 ภาษาอังกฤษ 61 67 44 87 51 79 48 61 498 65.46 

9 ภาษาต่างประเทศ 15 24 31 38 40 42 50 99 339 79.35 

10 IS 12 2 10 12 11 30 45 51 173 86.13 
รวม 375 255 361 682 646 886 867 1916 5988 83.45 

ร้อยละ 6.26 4.26 6.03 11.39 10.79 14.80 14.48 32.00 100 83.45 
รวมกลุ่ม 16.55 11.39 72.06 100 83.45 

 
ตาราง ๒.๙  แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ท่ี รหัสวิชา 
กลุ่มต้น 

กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่
ละรายวิชา
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 10 27 24 28 48 66 58 106 367 83.38 
2 คณิตศาสตร ์ 6 30 48 81 53 29 34 86 367 77.11 
3 วิทยาศาสตร์ 1 25 24 44 96 88 105 106 489 80.78 
4 สังคมศึกษา 3 - 30 60 65 109 126 221 614 94.63 
5 สุขศึกษาฯ 1 - 11 21 26 46 72 218 395 96.96 
6 ศิลปศึกษา 3 - - 1 14 57 59 233 367 99.18 
7 การงานอาชีพฯ 31 9 - 24 22 35 40 206 367 89.10 
8 ภาษาอังกฤษ 8 11 17 75 84 78 42 52 367 90.19 

9 ภาษาต่างประเทศ 5 8 16 38 28 36 33 76 240 87.92 

10 IS 23 8 9 11 25 14 26 34 150 73.33 
รวม 91 118 179 383 461 558 595 1338 3723 89.58 

ร้อยละ 2.44 3.17 4.81 10.29 12.38 14.99 15.98 35.94 100 89.58 
รวมกลุ่ม 10.42 10.29 79.29 100 89.58 
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      ตาราง ๒.๑๐ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

ระดับชัน้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๐.๙๕ ๘๓.๘๖ ๘๖.๑๗ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๒.๓๐ ๗๒.๓๔ ๗๗.๓๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘๓.๗๗ ๘๔.๑๔ ๗๕.๐๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๘๖.๗๘ ๘๘.๙๒ ๘๕.๓๘ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๕ ๘๓.๒๓ ๘๘.๓๕ ๙๑.๒๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗๒.๒๐ ๖๘.๖๖ ๗๖.๙๑ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๔๘ ๘๒.๒๘ ๘๓.๙๗ 
 

 

 

๘๐.๙๕ ๘๒.๓๐ ๘๓.๗๗ ๘๖.๗๘ 
๘๓.๒๓ 

๗๒.๒๐ 

๘๓.๘๖ ๗๒.๓๔ ๘๔.๑๔ ๘๘.๙๒ ๘๘.๓๕ 

๖๘.๖๖ 
๘๖.๑๗ 

๗๗.๓๐ ๗๕.๐๒ 

๘๕.๓๘ 
๙๑.๒๑ 

๗๖.๙๑ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามระดับขั้น 
ปีการศึกษา ๒๕61 - ๒๕๖3 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 
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3) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 256๓ 
ตาราง ๓..๑ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละท่ีผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 3 42 260 196 501 99.40 
2 คณิตศาสตร ์  20 186 295 501 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 4 28 125 670 827 99.40 
4 สังคมศึกษา 6 30 287 679 1002 99.40 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 5 1 55 941 1002 99.50 
6 ศิลปศึกษา 1 96 122 783 1002 99.90 
7 การงานอาชีพฯ 2 10 54 435 501 99.60 
8 ภาษาอังกฤษ 1 1 2 497 501 99.80 

9 ภาษาต่างประเทศ 2 6 9 321 338 99.41 

10 IS 4 11 24 136 175 97.71 
รวม 28 245 1124 4953 6350 99.56 

ร้อยละ 0.441 3.858 17.701 78.000 100 99.56 
รวมกลุ่ม 4.30 95.70 100.00 99.56 

 
ตาราง  ๓..๒  แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 256๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละท่ีผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 2 23 78 267 370 99.46 
2 คณิตศาสตร ์ 3 1 92 274 370 99.19 
3 วิทยาศาสตร์  42 136 313 491 100 
4 สังคมศึกษา   40 580 620 100 
5 สุขศึกษาพลศึกษา   7 393 400 100 
6 ศิลปศึกษา   32 338 370 100 
7 การงานอาชีพฯ 1 27 45 297 370 99.73 
8 ภาษาอังกฤษ   11 359 370 100 

9 ภาษาต่างประเทศ   16 162 178 100 

10 IS 2 11 22 116 151 98.68 
รวม 8 104 479 3099 3690 99.78 

ร้อยละ 0.22 2.82 12.98 83.98 100 99.78 
รวมกลุ่ม 3.04 96.96 100.00 99.78 
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ตาราง ๓.๓ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละท่ีผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 4 13 173 307 497 99.20 
2 คณิตศาสตร ์ 2  210 285 497 99.60 
3 วิทยาศาสตร์ 7 24 161 640 832 99.30 
4 สังคมศึกษา 7 2 233 754 996 99.30 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 14  1 981 996 98.59 
6 ศิลปศึกษา 6  163 827 996 99.40 
7 การงานอาชีพฯ 2 11 46 103 162 98.77 
8 ภาษาอังกฤษ 4 2 9 482 497 99.20 

9 ภาษาต่างประเทศ 2 1 47 289 339 99.41 

10 IS   69 104 173 100.00 
รวม 48 53 1112 4772 5985 99.20 

ร้อยละ 0.802 0.886 18.580 79.733 100 99.20 
รวมกลุ่ม 1.69 98.31 100.00 99.20 

 

ตาราง ๓.๔ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน  
(คน) 

ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 
รวม 

ร้อยละท่ีผ่าน
การประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภาษาไทย 1 16 126 224 367 99.73 
2 คณิตศาสตร ์ 2 1 64 300 367 99.46 
3 วิทยาศาสตร์ 1 10 87 391 489 99.80 
4 สังคมศึกษา 3  74 537 614 99.51 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 1   394 395 99.75 
6 ศิลปศึกษา 2 1 8 356 367 99.46 
7 การงานอาชีพฯ 2  27 338 367 99.46 
8 ภาษาอังกฤษ 1  12 354 367 99.73 

9 ภาษาต่างประเทศ  2 8 230 240 100.00 

10 IS 3 5 33 109 150 98.00 
รวม 16 35 439 3233 3723 99.57 

ร้อยละ 0.43 0.94 11.79 86.84 100 99.57 
รวมกลุ่ม 1.37 98.63 100.00 99.57 
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4) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563 
ตาราง ๔.๑ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละท่ีผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 3 80 222 196 501 99.40 
2 คณิตศาสตร ์  51 260 190 501 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 4 52 225 547 828 99.40 
4 สังคมศึกษา 6 63 331 602 1002 99.40 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 6 9 74 913 1002 99.40 
6 ศิลปศึกษา 4 113 146 739 1002 99.60 
7 การงานอาชีพฯ 2 32 110 357 501 99.60 
8 ภาษาอังกฤษ 2 79 189 231 501 99.60 

9 ภาษาต่างประเทศ 2 11 73 252 338 99.41 

10 IS 4 13 48 110 175 97.71 
รวม 33 503 1678 4137 6351 99.48 

ร้อยละ 0.520 7.920 26.421 65.139 100 99.48 
รวมกลุ่ม 8.44 91.56 100.00 99.48 

 
ตาราง ๔.๒ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละท่ีผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย  29 88 253 370 100.00 
2 คณิตศาสตร ์ 3 1 155 211 370 99.19 
3 วิทยาศาสตร์  36 189 266 491 100.00 
4 สังคมศึกษา   64 556 620 100.00 
5 สุขศึกษาพลศึกษา   8 392 400 100.00 
6 ศิลปศึกษา   33 337 370 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 1 36 102 231 370 99.73 
8 ภาษาอังกฤษ  5 164 201 370 100.00 

9 ภาษาต่างประเทศ  1 49 128 178 100.00 

10 IS 1 10 33 107 151 99.34 
รวม 5 118 885 2682 3690 99.86 

ร้อยละ 0.14 3.20 23.98 72.68 100 99.86 
รวมกลุ่ม 3.33 96.67 100.00 99.86 
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ตาราง ๔.๓ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละท่ีผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 4 13 173 307 497 99.20 
2 คณิตศาสตร ์ 3 14 249 230 497 99.40 
3 วิทยาศาสตร์ 7 45 216 564 832 99.30 
4 สังคมศึกษา 6 20 321 649 996 99.40 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 11 2 1 982 996 98.90 
6 ศิลปศึกษา 6 1 191 798 996 99.40 
7 การงานอาชีพฯ 2 2 55 103 162 98.77 
8 ภาษาอังกฤษ 4 27 149 317 497 99.20 

9 ภาษาต่างประเทศ 2 20 137 180 339 99.41 
10 IS  2 95 76 173 100.00 

รวม 45 146 1587 4206 5985 99.23 
ร้อยละ 0.76 2.44 26.52 70.28 100 99.23 

รวมกลุ่ม 3.20 96.80 100.00 99.23 

 
ตาราง ๔.๔ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละท่ีผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 1 21 76 269 367 99.73 
2 คณิตศาสตร ์ 2 1 155 209 367 99.46 
3 วิทยาศาสตร์ 1 6 96 386 489 99.80 
4 สังคมศึกษา 3  168 443 614 99.51 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 1   394 395 99.75 
6 ศิลปศึกษา 2 1 12 352 367 99.46 
7 การงานอาชีพฯ 2  95 270 367 99.46 
8 ภาษาอังกฤษ 1  60 306 367 99.73 

9 ภาษาต่างประเทศ  6 129 105 240 100.00 

10 IS 3 12 37 98 150 98.00 
รวม 16 47 828 2832 3723 99.57 

ร้อยละ 0.43 1.26 22.24 76.07 100 99.57 
รวมกลุ่ม 1.69 98.31 100.00 99.57 
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๕. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ๕  ด้าน ปีการศึกษา 2563 
 ตาราง ๕.๑  ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้

ระดับดี ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 164 0 1 99.39 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 175 170 0 5 97.14 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 162 159 1 2 98.15 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 149 147 0 2 98.66 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98 98 0 0 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 119 119 0 0 100.00 

รวม 868 857 1 10 98.73 

ร้อยละ 100 98.73 0.12 1.15 98.73 
 

 

        ตาราง ๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการคิด 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะ ด้านความสามารถในการคิด) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้

ระดับดี ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 122 42 1 73.94 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 175 164 4 7 93.71 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 162 158 2 2 97.53 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 149 140 7 2 93.96 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98 98 0 0 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 119 118 0 1 99.16 

รวม 868 800 55 13 92.17 

ร้อยละ 100 92.17 6.34 1.50 92.17 
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          ตาราง  ๕.๓  ผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้

ระดับดี ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 138 26 1 83.64 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 175 161 6 8 92.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 162 158 2 2 97.53 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 149 115 32 2 77.18 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98 98 0 0 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 119 118 0 1 99.16 

รวม 868 788 66 14 90.78 

ร้อยละ 100 90.78 7.60 1.61 90.78 
 

 
         ตาราง  ๕.๔  ผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต) 

ร้อยละ 
ของนักเรียน
ที่ได้ระดับดี ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 163 1 1 98.79 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 175 168 1 6 96.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 162 159 1 2 98.15 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 149 147 0 2 98.66 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98 98 0 0 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 119 119 0 0 100.00 

รวม 868 854 3 11 98.39 

ร้อยละ 100 98.39 0.35 1.27 98.39 
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              ตาราง ๕.๕  ผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) 

ร้อยละ 
ของนักเรียนที่ได้

ระดับดี ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 164 0 1 99.39 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 175 171 0 4 97.71 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 162 159 1 2 98.15 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 149 147 0 2 98.66 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98 98 0 0 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 119 119 0 0 100.00 

รวม 868 858 1 9 98.85 

ร้อยละ 100 98.85 0.12 1.04 98.85 
 

๒. ข้อมูลระดับสถานศึกษา 
 ๒.๑ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร  ( ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ) 

ตาราง แสดงจ านวนบุคลกรโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ รวมท้ังหมด 
 

จ านวน ๓ ๕๐ - ๕ ๑๘ ๗๓ 
  ๒) รายงานเปรียบเทียบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ตาราง แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 
ลูกจ้างประจ า 

(คน) 
เจ้าหน้าที่อืน่ๆ 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ ๕๐ ๘ ๓ ๑๗ ๗๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๔๙ ๘ ๓ ๑๔ ๗๕ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑ ๕๐ ๕ ๓ ๑๔ ๗๓ 

(ท่ีมา : งานบุคลากร) 
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๓) ข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการครูจ าแนกตาม ต าแหน่ง/วิทยฐานะบุคลากรท้ังหมดจ านวน ๕๐ คน  
 

ตาราง แสดงข้อมูลข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ท่ี ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ สนับสนุนการสอน - - - 

๒ ครูผู้ช่วย ๑ - - 

๓ ค.ศ.๑ ๒ ๔ ๖ 
๔ ค.ศ.๒ ๖ ๑๑ ๑๗ 
๕ ค.ศ.๓ ๗ ๒๐ ๒๗ 
๖ ค.ศ.๔ - - - 
  รวม ๑๕ ๓๔ ๕๐ 

 
๔) ข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการครู จ าแนกตามกลุ่มงาน/สาระการเรียนรู้บุคลากร  จ านวน ๕๐ คน 

ตาราง   แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลการ จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ ฝ่ายบริหาร ๑ ๑ ๒ 

๒ สนับสนุนการสอน - - - 

๓ งานแนะแนว ๑ - ๑ 

๔ ภาษาไทย - ๔ ๔ 
๕ วิทยาศาสตร์ ๕ ๖ ๑๑ 

๖ คณิตศาสตร์ ๒ ๖ ๘ 

๗ สังคมศึกษาฯ ๒ ๔ ๖ 

๘ ศิลปศึกษา ๑ ๑ ๒ 
๙ สุขศึกษาฯ ๑ ๑ ๒ 

๑๐ การงานอาชีพฯ ๓ ๕ ๘ 

๑๑ ภาษาต่างประเทศ - ๖ ๖ 

 
รวม ๑๖ ๓๔ ๕๐ 
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         ๕) ข้อมูลครูอัตราจ้าง  นักการภารโรง   ลูกจ้างช่ัวคราว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
   ตาราง แสดงข้อมูลครูอัตราจ้าง นักการภารโรง ลูกจ้างช่ัวคราว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  

ท่ี กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ ครุภัณฑ์ ช้ัน ๓ ๒ ๑ ๓ 
๒ พนักงานขับรถ ๑ - ๑ 
๓ ครูอัตราจ้าง ๒ ๒ ๔ 
๔ ครูต่างชาติ ๑ - ๑ 
๕ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ๒ ๕ ๗ 
๖ คนงาน / ยาม ๒ - ๒ 
๗ พนักงานท าความสะอาด - ๕ ๕ 

รวม ๑๐ ๑๓ ๒๓ 
๓. ข้อมูลนักเรียน    

     ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓) 
      ๑)  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รวม ๙๒๑ คน 
                 ตาราง แสดงจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  รวม ๙๒๑ คน 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕ ๙๔ ๗๘ ๑๗๒ ๓๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕ ๙๗ ๘๓ ๑๘๐ ๓๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕ ๑๐๕ ๗๘ ๑๘๓ ๓๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๕ ๗๑ ๘๑ ๑๕๒ ๓๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๕ ๓๖ ๖๕ ๑๐๑ ๒๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๕ ๖๐ ๗๓ ๑๓๓ ๒๗ 

รวมทั้งหมด ๒๕ ๔๖๓ ๔๕๘ ๙๒๑ ๓๗ 

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

ระดับ 
ชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียน/ปีการศึกษา แนวโน้ม 
(ลดลง/เพ่ิมข้ึน) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ม.๑ ๑๘๐ ๑๖๖ ๑๗๔ ๑๗๒ ลดลง 
ม.๒ ๑๖๒ ๑๘๒ ๑๗๑ ๑๘๐ เพ่ิมข้ึน 
ม.๓ ๑๙๕ ๑๗๙ ๑๙๘ ๑๘๓ ลดลง 
ม.๔ ๑๑๓ ๑๒๔ ๑๐๕ ๑๕๒ เพ่ิมข้ึน 
ม.๕ ๑๕๖ ๑๐๙ ๑๒๔ ๑๐๑ ลดลง 
ม.๖ ๑๔๘ ๑๕๒ ๑๒๐ ๑๓๓ เพ่ิมข้ึน 
รวม ๙๕๔ ๙๑๒ ๘๙๒ ๙๒๑ เพ่ิมข้ึน 
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๓. แผนผังโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 

แผนผังโรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงแผนผังโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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๔.  ข้อมูลแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอกสถานศกึษา  
    ๑. สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
          แสดงจ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   
  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช ้
(จ านวนครั้ง) 

จุดประสงค์ 

๑. ห้องสมุดโรงเรียน ๖,๕๓๐ เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๒. ห้อง E-Classroom ๓๒๔ เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๓. สื่อออนไลน์ Youtube  Facebook ๓๔๐ เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๔. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒๔5 เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๕. ห้องศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ๘๐ เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๖. ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๖๐ เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๗ .ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     ๕๒๐ เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๘. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ ๗๙๐ เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๙. มุมเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมฯ 3๑๒ เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๑๐. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2๖๒ เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๑๑. ห้องศูนย์อาเซียน ๒๕๖ เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๑๒. ห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ๒๖๕ เพื่อสืบค้นและจัดการเรียนรู้ 
๑๓. ห้องจริยศึกษา ๒๗๐ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๔. ห้องคหกรรม ๕๗๒ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๕. ห้องดนตรี ๔๘๖ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๖. ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน ๕๗๒ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๗. ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ๖๒๒ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๘. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๔5๗ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๑๙. ธนาคารโรงเรียน ๒4๔๐ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๐. สนามบาสเกตบอล  ๘๐ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๑. สนามฟุตบอล  ๒๗๒ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๒. โดมเอนกประสงค์  ๒๙๐ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๓. หอประชุมอินทนิล  24๖ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๔. ห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ๖๐ เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๒๕. บริเวณอ่างปลาหน้าอาคาร ๓ 90 เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๖. ห้องพยาบาล ๗๖ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
๒๗. ห้องเรียน DLIT  ๔๒ เพื่อสืบค้นและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
๒๘. อาคารปฏิบัติงานเพาะเห็ด และโรงเรียนเพาะเห็ด               
ของโรงเรียน 

5๒ เพื่อฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 
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      ๒. สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน            
       แสดงจ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น ชื่อสถานที ่ จ านวน (คน) 
ม.๑ พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง ๑๔ 

 ศูนย์ธุดงค์สถานอ าเภอบา้นโฮ่ง ๑๐ 
 หน่วยห้ามล่าสัตว์ปา่ อ.บา้นโฮ่ง ๑๕๐ 
 ร้านบ้านโฮ่งพันธุ์ไม้ ๑๒ 
 หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง  ๓๔ 

ม.๒ สวนสมุนไพรบ้านป่าปวํย ๑๙ 
 ศูนย์ธุดงค์สถานอ าเภอบา้นโฮ่ง ๒๐ 
 ห้องสมุดอ าเภอ  ห้องสมุดประชาชน ๑๗ 
 หน่วยห้ามล่าสัตว์ปา่ อ.บา้นโฮ่ง ๒๘ 
 หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง  ๒๖ 
 วัดห้วยกาน ๑๒ 
 สถานประกอบการในท้องถิ่น ๔๐ 

ม.๓ วัดห้วยกาน ๓๐ 
 อ่างเก็บน้ า สวนป่า ๓๐ 
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ๒๐ 
 ห้องสมุดประชาชน ๒๐ 
 ศูนย์ธุดงค์สถานอ าเภอบา้นโฮ่ง ๑๘ 
 หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง  ๒๖ 
 หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านห้วยหละ ๓๐ 

ม.๔ หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง ๓๐ 
 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ๓๐ 
 เหมืองแร่ต าบลป่าพลู ท่าทรายบ้านหนองปลาสวาย ๒๘ 
 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ในอ าเภอบ้านโฮ่ง ๒๐ 
 โบราณสถานในท้องถิ่น ๔๐ 
 ร้านบ้านโฮ่งพันธุ์ไม้ ๒๐ 
 มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม ๓๕ 

ม.๕ อนุเสาวรีย์ครูบาเจา้ศรีวชิัย ๔๐ 
หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง ๒๘ 
วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน ๒๑ 
สถานที่ท่องผ้าบ้านห้วยหละ ๑๐ 
หน่วยห้ามล่าสัตว์ปา่ อ.บา้นโฮ่ง ๑๔ 
ห้องสมุดอ าเภอ   ห้องสมุดประชาชน ๓๒ 
มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม ๒๗ 
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ชั้น ชื่อสถานที ่ จ านวน (คน) 
ม.๖ หน่วยห้ามล่าสัตว์ปา่ อ.บา้นโฮ่ง ๒๕ 

 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ๒๐ 
ห้องสมุดประชาชนบ้านโฮ่ง ๓๔ 
หอศิลป์ ๑๐๐ ปี  อ าเภอบ้านโฮ่ง ๔๓ 
แหล่งผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ๔๘ 
ฟาร์มเห็ดชุติมาอ าเภอป่าซาง จ.ล าพูน ๑๔ 

 แสดงปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาให้ความรู้แก่นักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ความรู้ท่ีถ่ายทอด 
๑ พ่ออินสม  สิทธิตัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรพื้นบ้าน 
๒ พ่อครูสุทันต์  ไชยกันทา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจักสาน 
๓ พ่อแสงค า  มะโนจิตต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจักสาน 
๔ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย ภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟ้อนร า 
๕ นายณัฐชัยโชค  แก้วอาษา. ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล 
๗ นางพร  วารีสุข การอบล าไย 
๘ นายบรรพต  มณีทอง   การเพาะเห็ดนางฟ้า 

๑๐ นางสมนา  จินดาหลวง การท าดอกไม้ 
๑๑ นางสายฝน  ยะจอม งานใบตอง 
๑๒ นางสายทอง  ศิริพรมพันธุ ์ การท าเค้กล าไย 
๑๓ นางจันทร์สม  สิทธิตัน งานใบตอง ท าเหรียญโปรยทาน  

ดอกไม้ดับกล่ินจากใบเตย 
๑๔ นางบัวพักตร์  ฤาชัย การตัดตุง  งานประดิษฐ์จากกระดาษ 
๑๕ นางบัวแก้ว  ค าบุญมา งานจักสาน ท าเหรียญโปรยทาน  

ดอกไม้จากใบเตย 
๑๖ 

นางจินตนา  จิตนารินทร์ 
คณะกรรมการประกวดโครงงานอาชีพประเภท
อื่นๆ 

๑๗ นางสาวณัฐภรณ์  กุนามา สอนการจีบผ้า และท าผางประทีป 
๑๘ นางสาวประภานันท์  วารีวหาเดช สอนตัดผมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 
๑๙ นายชินภูมิ  พัฒนเวศน ์ สอนตัดผมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 
๒๐ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลบ้านโฮ่ง สอนการท าพวงกุญแจ และท่ีมัดผม 
๒๑ วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนต าบล 

เวียงกานต์ 
อบรมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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รายงานผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน 
ปีการศกึษา  ๒๕๖๓ 

ตามกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   
โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 

อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพนู 

 

  

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานที่ ๒    มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา                   

พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน มีผลการด าเนินการตามองค์ประกอบ จ านวน  ๗  องค์ประกอบ  ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑   การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๑.๑ การศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐาน
และประเด็นพิจารณา    
ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามท่ี
กฎกระทรวง
ประกาศใช้ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

มีมีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน
การศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ  จนน าไปสู่การประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

๑.๒ การก าหนด            
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของ                    
แต่ละมาตรฐาน 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

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

- ค าส่ังโรงเรียน 
- บันทึกการประชุม 
- ประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา 
 - บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
- มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 
-บันทึกความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๑.๓ มีการประกาศ       
ค่าเป้าหมาย แต่ละ
มาตรฐานว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายใน
และภายนอกรับทราบ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละ
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 

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

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ ๑  ระดับ ๕ (๕.๐๐) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 
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องค์ประกอบที่ ๒   การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน  
                       การศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็น
ของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดย
ใช้ข้อมูลตามสภาพ
จริง 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

มีการศึกษา วิเคราะหส์ภาพปัญหา และความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดย
ใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ท้ังจากแหล่งข้อมูล 
เอกสาร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

-บุคลากรในสถานศึกษา 
-ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
-ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
-เอกสารหลักฐานการ SWOT  
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
-การประเมินคุณภาพภายนอก 
-เอกสารการประกันคุณภาพ 

๒.๒ การก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และเป้าหมายด้าน
ต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่
คุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่าง
ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ 
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและความต้องการ
ของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 

-บุคลากรในโรงเรียน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้แทนชุมชนที่เก่ียวข้อง 
-หนังสือเชิญ  
- ค าสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานประจ าป ี
-ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
-ข้อมูลสารสนเทศ 

๒.๓ ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานกิจกรรม
โครงการที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่
สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้กระบวนการท างานที่มีระบบสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและด าเนินการในทุกระบบ 
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และ
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  
เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

-บุคลากรในโรงเรียน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
-มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-แผนพัฒนาการจัดการ ศึกษา 
-แผนปฏิบัติประจ าปี 
-รายงานประจ าป ี
-รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
-เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษา 
-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

๒.๔ การก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของ
บุคลากรใน
สถานศึกษาและ
ผู้เรียนร่วม
รับผิดชอบและ
บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้เรียนอย่างชัดเจน 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ก าหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรใน
สถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการ
บริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าท่ีของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่
ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เก่ียวข้อง   ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 

-บุคลากรในโรงเรียน 
-ผู้ปกครอง 
-ค าสั่งมอบหมายงาน    
-บันทึกการประชุม 
-คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานประจ าป ี
-ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
-ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 
๒.๕ การใช้
งบประมาณ และ
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับ
กิจกรรม โครงการ 

ยอดเย่ียม 
(๔) 

มีแผนการใช้งบประมาณ บคุลากร วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุก
โครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

-บุคลากรในโรงเรียน 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
-รายงานประจ าป ี
-ข้อมูลสารสนเทศ 
-เอกสารการเงินและบัญชี 

๒.๖ การเสนอ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 

ยอดเย่ียม 
(๔) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมี
ระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

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

๒.๗ การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ยอดเย่ียม(๕) มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมใหส้อดคล้องกับ
นโยบายที่ส าคัญและความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

-ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
-เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานประจ าป ี
- เว็บไซต์ของโรงเรียน 

๒.๘ การก าหนด
ปฏิทินการน า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 

ยอดเย่ียม(๕) มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี   มีการระบุ
ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานชัดเจน
ครบถ้วนในทุกโครงการ กจิกรรม โดยผู้เก่ียวข้องมี
ส่วนร่วม 

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

๒.๙ การเสนอ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ให้ความ
เห็นชอบ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ  และรับรู้
ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

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

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบที ่๒ ระดับ ๕ (๔.๗๘) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 
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  องค์ประกอบที่ ๓   การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๓.๑ การน า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สู่การ
ปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการท่ี
ก าหนดไว้ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบระยะเวลา                 
ท่ีก าหนดไว้ครบถ้วน                          
เกินร้อยละ 80 ข้ึนไป                       
ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- นักเรียน  
- ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- แบบบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง  
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- รายงานประจ าปี  
- ภาพถ่ายกิจกรรม  
- ส่ือ วีดิทัศน์น าเสนอกิจกรรม/ผลงาน/
ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ฯลฯ 
- สังเกตบรรยากาศการท างานของบุคลากร
ในโรงเรียน 

๓.๒ ผู้รับผิดชอบ
และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ
ตามท่ี ได้ก าหนด
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตามท่ีได้ก าหนด โดยร้อยละ 
80 ข้ึนไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ
และทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ข้ึนไป พึง
พอใจการด าเนินงาน 

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

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ ๓ ระดับ ๕ (๕.๐๐) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 
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  องค์ประกอบที่ ๔   การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๔.๑ การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 

ยอดเย่ียม 
(๔) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจใน
การประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงาน
อย่างเป็นระบบ 

-ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๔.๒ การประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาท้ังระดับบุคคล
และระดับสถานศึกษาด้วย
วิธีการที่เหมาะสม 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง
ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาท่ีแสดงผลการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือที่เหมาะสม และมีการจัดท ารายงานตาม
หลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน 

-ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบที ่๔ ระดับ ๕(๔.๕๐) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 

 

องค์ประกอบที่ ๕   การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๕.๑ การติดตามผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง
พัฒนา 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตาม
หลักวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดี และน าผลการ
ติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

-ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๕.๒ การด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยใช้
วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

มีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจนถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็น
พิจารณา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม 

-รายงานผลการด าเนินงานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
-เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
-บันทึกการนิเทศของผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศ 
-บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์ 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบที ่๕ ระดับ ๕ (๕.๐๐) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 
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    องค์ประกอบที่ ๖   การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๖.๑ การจัดท า
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา โดย
ใช้การประเมิน
แนวใหม่ 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

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

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

๖.๒ การน าเสนอ
รายงานต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ 

ยอดเย่ียม 
(๔) 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มี
ความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 
และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

-ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
-บันทึกการประชุม 
-รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
บุคลากรในสถานศึกษา 
-คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๖.๓ การเผยแพร่
รายงานต่อ
สาธารณชน 
หน่วยงานต้น
สังกัดและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
สาธารณชน พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากผู้ได้รับการเผยแพร่  และน าไปใช้ส าหรับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

-เอกสาร เว็บไซต์ 
เอกสาร หรือส่ือต่าง ๆ 
ท่ีสรุปเพื่อเผยแพร่การ
ประเมินคุณภาพภายใน 
-รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
-บันทึกความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับ
การเผยแพร่ 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ ๖ ระดับ ๕ (๔.๖๗) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 
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     องค์ประกอบที่ ๗   การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

๗.๑ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ให้เกิดข้ึนกับครูและ
บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

ยอดเย่ียม 
(๕) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ              
และตระหนักในความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวฒันธรรม
ในการท างานปกติของสถานศึกษา 

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

๗.๒ การน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาจากการ
ประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไป
ใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและ
การเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยอดเย่ียม 
(๔) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 
โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่าง
ได้ 

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

๗.๓ การรับการติดตาม 
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอก 

ยอดเย่ียม 
(๕) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม 
ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ท้ังด้าน
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
เหมาะสม น่าเช่ือถือ และให้ความร่วมมือ
ในการประเมินคุณภาพเพื่อน าผลประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานภายนอก 

-รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
-ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานภายนอก 
-บันทึกการประชุม 
-สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพฯ  
 

ระดับคุณภาพเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ ๗ ระดับ ๕ (๔.๖๗) 
แปลความหมาย ยอดเยี่ยม 

 



๑๕๓ 

 

 
 

สรุปผลการประเมนิระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  
(ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561) 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

องคป์ระกอบ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดบั
คณุภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๔.๗๘ ๕ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

๔.๕๐ ๕ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 5 การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๖๗ ๕ ยอดเย่ียม 

องค์ประกอบท่ี 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๔.๖๗ ๕ ยอดเย่ียม 

คะแนนเฉล่ียรวม  ๔.๘๐ ๕ ยอดเย่ียม 
         สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเย่ียม     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  

 
 

ลงช่ือ                             ประธานกรรมการ 
                                                       (นายจรัส   ค าอ้าย) 

     ลงช่ือ  รองประธานกรรมการ   ลงช่ือ      .กรรมการ 
                       (นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ)        (นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล) 

     ลงช่ือ.                    กรรมการ      ลงช่ือ ...กรรมการ 
                          (นายนิพนธ์   แสงเนตร)              (นางอรพินธ์   กันทะรนั)                    

                                             ลงช่ือ  กรรมการและเลขานุการ 
                                              (นางศิริญญา   หล้าเต็น) 



๑๕๔ 

 

 
 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉะน้ันอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) 
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒)         
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๑ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน      
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา       
ข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  
  
          ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                
         (นายจรัส   ค าอ้าย) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
 
 
 
                                                         (นายนิพนธ์    แสงเนตร) 
                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 



๑๕๕ 

 

 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง    
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------- 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



๑๕๖ 

 

 
 

  
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ      
แนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการประกัน คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน 
ในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ             
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  มีคุณภาพและมาตรฐาน
จึงก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

          ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

                                    (นายจรัส   ค าอ้าย) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 
 
 

 

 

 



๑๕๗ 

 

 
 

 

 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คณุภาพของผู้เรยีน ระดบั ๕ ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน ระดบั ๕ ยอดเยี่ยม 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ    
     ๑.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน และการเขียน ในระดับ ดี ข้ึนไป  
     ๒.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะด้านการสื่อสาร  ในระดับ ดี ข้ึนไป  
     ๓.ผู้เรียนมีผลการประเมินทักษะในการคิดค านวณ ในระดับ ดี ข้ึนไป 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา   
    ๑.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการคิดในระดับ ดี ข้ึนไป  
    ๒ .ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ในระดับ ดี ข้ึนไป 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๑.ผู้เรียนมีผลการประเมินการจัดท าโครงงานคุณธรรม ในระดับ ดี ข้ึนไป 
   ๒.ผู้เรียนมีผลการประเมินการจัดท าโครงงานอาชีพ ในระดับ ดี ข้ึนไป 
   ๓.ผู้เรียนมีผลการประเมินการจัดท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับดี ข้ึนไป 
   ๔.ผลการประเมินจากโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับดี ข้ึนไป 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๑. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๑.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับ ๒ ข้ึนไป 
      ๒. ผู้เรียนระดับช้ัน ม. ๓ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน   (O-NET) มีคะแนน 
          มาตรฐานที (T-Score)  ๔๐ คะแนน ข้ึนไป 
      ๓.ผู้เรียนระดับช้ัน ม. ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนน 
        มาตรฐานที (T-Score)  ๓๕ คะแนน ข้ึนไป 

ดีเลิศ 
ร้อยละ ๘๐-๘๙ 

  ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
     ๑.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ในระดับดีข้ึนไป                                 
     ๒.ผู้เรียนมีผลการประเมินเจตคติต่องานอาชีพ ในระดับ ดี ข้ึนไป 
     ๓.ผู้เรียนมีผลการประเมินทักษะพื้นฐานในการจัดท าโครงงานอาชีพในระดับ ดี ข้ึนไป 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ๕  ยอด
เยี่ยม 

  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     ๑.ผู้เรียนมีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป                       

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ 



๑๕๘ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
     ๒.ผู้เรียนมีผลการประเมินค่านิยม ๑๒  ประการ  ในระดับดีขึ้นไป 
     ๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียน ในระดับ ดี ขึ้นไป   
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ๑. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ 

  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ๑. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงในระดับดีขึ้นไป      

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
      ๑.ผู้เรียนมีผลการประเมินมีน้ าหนักส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
     ๒. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
     ๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะในระดับ ดีขึ้นไป           

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ๕ ยอดเย่ียม 
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

      ๑. สถานศึกษามีผลการประเมินเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ 
     ๒. สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

 ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๑. สถานศึกษามีผลการประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒. สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                   
ในระดับ ยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

 ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    ๑. สถานศึกษามีผลการประเมินการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒. สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

 ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
     ๑. สถานศึกษามีผลการประเมินพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒. สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 ในระดับ ดีเลิศ ข้ึนไป 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

 ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ๑. สถานศึกษามีผลการประเมินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒. สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในระดับ ดีเลิศ ข้ึนไป 
 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 



๑๕๙ 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
 
  ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     ๑. สถานศึกษามีผลการประเมินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 
     ๒. สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานตามการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ในระดับ ดีเลิศ ข้ึนไป 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ระดบั ๕  ยอด
เยี่ยม 

   ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 
      ๑. สถานศึกษามีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้  
ในระดับ ดี ข้ึนไป   
     ๒. ครูมีผลการประเมินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในระดับ ดี ข้ึนไป   

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

  ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๑. ครูมีผลการประเมินการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้                        
ในระดับ ดี ข้ึนไป   
     ๒. ครูมีผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกสถานศึกษา 
ในระดับ ดี ข้ึนไป   

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

 ๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    ๑. ครูมีผลการประเมินการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน ในระดับ ดี ข้ึนไป   
    ๒. ครูมีผลการประเมินในการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการช้ันเรียนในระดับดีข้ึนไป   
    ๓. ครมูีผลการประเมินการจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับ ดี ข้ึนไป     

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

 ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ๑. ครูมีผลการประเมินการบันทึกหลังแผนการสอน ในระดับ ดี ข้ึนไป  
    ๒. ครูมีผลการประเมินงานวิจัยในช้ันเรียน ในระดับ ดี ข้ึนไป  

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

 ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 
    ๑. ครูมีผลการประเมินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับ ดี ข้ึนไป 
    ๒. ครูมีผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในช้ันเรียน ในระดับ ดี  ข้ึนไป 

ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 

มาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะทาง (Challenging  Standard)  
ด้านความรู้คู่คุณธรรม  :      กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม C๒ 
ด้านการพัฒนาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  :    กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน C๓ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ ระดับ  ๕  ยอดเย่ียม   ระดับ ๔ ดีเลิศ    ระดับ ๓ ดี ระดับ ๒ ปานกลาง  ระดับ ๑  ก าลังพัฒนา 
๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพและเป็นร้อยละ ตามบริบท
ของสถานศึกษา 
ประเด็นการขอรับพิจารณาผลความโดดเด่น 
     C๑ ระดับภูมิภาค       C๒    ระดับประเทศ            C๓     ระดับนานาชาติ    



๑๖๐ 

 

 
 

 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ที่  ๒๔๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

---------------------------------------------------------------- 
   เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542   หมวด  6 และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25๖๑ และประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 25๖๓ จ านวน ๓ มาตรฐาน เพ่ือใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑. นายจรัส  ค าอ้าย    ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการ 
๓. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
๔. นางศิริญญา  หล้าเต็น   กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางพิชยา  ชูมก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางอรพินธ์   กันทะรัน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริม  
สนับสนุนให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

๒. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 
๑. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ     ประธานกรรมการ  
๒. นางศิริญญา  หล้าเต็น            รองประธานกรรมการ 
๓. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
๔. นางอุมาพร  แก้วปวน   กรรมการ 
๕. นางพันนภา   วลีด ารงค์   กรรมการ 
๖. นางพงศ์นรินทร์  อินกองงาน   กรรมการ 
๗. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล   กรรมการ 
๘. นางศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมการ 
๙. นายเอกดน   อินต๊ะปัน   กรรมการ 
๑๐. นางสาวชลิดา   โอดบาง   กรรมการ 
๑๑. นางสาวอ าภา  เขียวดี   กรรมการ 
๑๒. นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
๑๓.  นายกฤษฏิ์ชาญ รุนบาง   กรรมการ 
๑๔. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   กรรมการ 
๑๕. นายสุทน   คุ้มเสม    กรรมการ 
๑๖. นายนิพล   ปลุกเสก   กรรมการ 
๑๗. นางอรพินธ์   กันทะรัน   กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางล าดวน  ติดทะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๖๑ 

 

 
 

    มีหน้าที่  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานในการพัฒนา ติดตาม ควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ประจ ามาตรฐานและประเด็นการพิจารณา ดังน้ี 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน :  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ    

๑. นางสาวชลิดา โอดบาง  ประธานกรรมการ 
๒. นางพันนภา   วลีด ารงค์  กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน  กรรมการ 
๔. นางสาวนิรมล พิมพ์ทอง               กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

๑. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ                ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววรัญญา เป็งปิง   กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาพร เป็งปิง   กรรมการและเลขานุการ  

   ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๑. นางสาวอ าภา เขียวดี   ประธานกรรมการ 
๒. นางญาดา ตรีเนตร   กรรมการ 
๓. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  กรรมการ 
๔. นางศรีเริญ   มีพิมพ์   กรรมการ 
๕. นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๓. นายชัยพิชิต อุตค ามี   กรรมการ 
๔. นางสาวอรนุช เรือนค า  กรรมการและเลขานุการ    

   ประเด็นการพิจารณาที่ ๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. นางอุมาพร  แก้วปวน   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย  กรรมการ 
๓. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นการพิจารณาที่ ๖ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์  ประธานกรรมการ 
๒. นายบรรจบ  ชูมก   กรรมการ 
๓. นางศรีเริญ มีพิมพ์   กรรมการ 
๔. นางล าดวน  ติดทะ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๑. นายกฤษฏิ์ชาญ รุนบาง  ประธานกรรมการ 
๒. นายเอกดน อินตะปน   กรรมการ 
๓. นายณฐพล  พงษ์ธรรม  กรรมการ  
๔. นายบัญชา บังคมเนตร  กรรมการ 
๕. นางกาญจนา เหลืองทา  กรรมการและเลขานุการ   

                  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
๑. นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่            ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพิมพ์ชนก กันทะวัง  กรรมการ 



๑๖๒ 

 

 
 

๓. นายธนวรรธน์   ชัยยา   กรรมการ 
๔. นางสาวอ าไพ สิทธิกาน  กรรมการและเลขานุการ 

                  ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑. นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๓. นางสาวอัมพร นามณี   กรรมการ 
๔. นายอภิชาต  อินต๊ะกอก  กรรมการ  
๕. นางเสาวนีย์ แสงหงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

        ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   ประธานกรรมการ 
๒. นายธนวัฒน สิทธิตัน   กรรมการ 
๓. นายพิชัย  นิราราช   กรรมการ 
๔. นางสาวประทุมพร อภิวงค์  กรรมการและเลขานุการ 

    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                    ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๑. นายนิพล ปลุกเสก    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววรัญญา  เปงปง  กรรมการ 
๓. นางสุภาภรณ พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการและเลขานุการ 

  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑. นางศิริญญา  หล้าเต็น   ประธานกรรมการ 
๒. นายกฤษฏิ์ชาญ รุนบาง  กรรมการ 
๓. นางพิชยา ชูมก   กรรมการ 
๔. นางอรพินธ์   กันทะรัน  กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน   ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑. นางพิชยา ชูมก   ประธานกรรมการ 
๒. นางลาวัลย์  ขยันขาย   กรรมการ 
๓. นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ  กรรมการและเลขานุการ 

         ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๑. นางรุงตะวัน ไชยเจริญ  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทน คุมเสม   กรรมการ 
๓. นางสาวเกศราวรรณ กันทายวง  กรรมการ 
๔. นางสาวนัยนา หมื่นจ าปา  กรรมการและเลขานุการ  

         ประเด็นการพิจารณาที่ ๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

๑. นายคมสันต พิพัฒนวุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
๒. นายชาญณรงค สมบัติใหม   กรรมการ 
๓. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย  กรรมการ 
๔. นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง  กรรมการและเลขานุการ 

 
                     ประเด็นการพิจารณาที่ ๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู้ 
๑. นายพินิจ  ทังสุนันท์      ประธานกรรมการ 
๒. นายบัญชา  บังคมเนตร  กรรมการ 



๑๖๓ 

 

 
 

๓. นางสาวอรนุช  เรือนค า  กรรมการ 
๔. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์  กรรมการและเลขานุการ   

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

๑. นางลาวัลย์  ขยันขาย   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอ าไพพรรณ วรรณภิระ  กรรมการ 
๓. นายเอกดน  อินตะปน   กรรมการและเลขานุการ 

  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๑. นายบรรจบ ชูมก    ประธานกรรมการ 
๒. นายฐานันดร์  สุริวรรณ  กรรมการ 
๓. นายเฉลิมชน  วรรณพาน  กรรมการ 
๔. นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์  กรรมการ 
๕. นางสาวอัมพร นามณี   กรรมการและเลขานุการ 

  ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๑. นางกาญจนา เหลืองทา    ประธานกรรมการ 
๒. นางลาวัลย์  ขยันขาย   กรรมการ 
๓. นางสาวปาณิสรา   พิมพ์พิรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

  ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
๑. นางสาวสุดารัตน เปยงนอย     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาพร เปงปง  กรรมการ 
๓. นางพันนภา  วลีด ารงค์  กรรมการและเลขานุการ 

   ประเด็นการพิจารณาที ่๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

๑. นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุดารัตน เปยงนอย     กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาพร เปงปง  กรรมการ 
๔. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าท่ี  ด าเนินการรายงานตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาท่ีได้รับผิดชอบ  ด าเนินการ ควบคุม ดูแล 
            ติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ  

รวบรวมเอกสารหลักฐานข้อมูล  ตลอดจนประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานที่ครูรับผิดชอบและรวบรวมข้อมูลตาม
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณาเพ่ือสรุปรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานความโดดเด่น  ๑. ด้านความรู้คู่คุณธรรม        
  ประเด็นการพิจารณา  : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  

๑. นางสาวอ าภา  เขียวดี   ประธานกรรมการ  
๒. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   กรรมการ 
๓. นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการ 
๔. นายธนวรรธน์   ชัยยา   กรรมการ 
๕. นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานความโดดเด่น  ๒. ด้านการพัฒนาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(เด็กดีทูบีนัมเบอร์วัน)         
  ประเด็นการพิจารณา  :  กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน   
   ๑. นางรุ้งตะวัน   ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวปณิศรา   พิมพ์พิรัตน์   กรรมการ 



๑๖๔ 

 

 
 

    ๓. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ 
    ๔. นางสาวอัมพร   นามณี   กรรมการ 
    ๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ประกอบด้วย 
    ๑. นางอรพินธ์   กันทะรัน                     ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล           กรรมการ 
         ๓. นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย           กรรมการ 
         ๔. นางล าดวน  ติดทะ    กรรมการและเลขานุการ   

              มีหน้าที่  น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะทอ้น 
คุณภาพผู้เรียน ผลส าเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่ 
รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
 

               ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ก ากับดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐาน ที่สะท้อนผลการบรรลุมาตรฐานการศึกษา ตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาข้ันฐานของสถานศึกษา 
 
     ทัง้น้ี  ต้ังแต่วันที่  1  เดือนธันวาคม พ.ศ.  25๖๓ (ฉบับปรับปรงุ) 
 
                                 สั่ง ณ วันที่  ๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 25๖๓ 
 

 

(นายจรัส  ค าอ้าย) 

                                                                (นายจรัส  ค าอ้าย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

 
    



๑๖๕ 

 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

--------------------------------------------- 
   ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ.๒๕๔๕ ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับได้มีการประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจ 
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐานและ คงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อสถานศึกษา 
และทางราชการ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปน้ี 

๑. นายจรัส   ค าอ้าย   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง      ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง      กรรมการ 
๓. นายคมสันต์  พิพัฒวุฒิกุล         รองผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง      กรรมการ     
๔. นางสาววาสนา  บุญมาก     ศึกษานิเทศก์  สพม.๓๕     กรรมการ  
๕. นางจินตนา  จิตนารินทร์     ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. นางสาวสายสุนีย์  แสงเข่ือนแก้ว     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
๗. นายนิพนธ์  แสงเนตร       ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๘. นางพิชยา  ชูมก   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการงานวิชาการ  กรรมการ 
๙. นายสุทน   คุ้มเสม   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการงานบุคคล  กรรมการ 
๑๐. นายนิพล  ปลุกเสก  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการงานงบประมาณ  กรรมการ 
๑๑. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการงานบริหารกิจการ กรรมการ 
๑๒. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการงานบริหารทั่วไป  กรรมการ  
๑๓. นางศิริญญา   หล้าเต็น       รองผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   กรรมการและเลขาฯ                   
๑๔. นางอรพินธ์  กันทะรัน      หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
๑๕. นางล าดวน  ติดทะ   งานประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  

 มีหน้าท่ี  
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง                       เพ่ือ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  
และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามประกาศน้ี ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
     

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

                                       
                                                             (นายจรัส  ค าอ้าย)                   
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 



๑๖๖ 

 

 
 

  ประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตร  

แสดงผลความส าเร็จในการน าองค์กรท าให้โรงเรียนได้รับรางวัล  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ล าดับ

ที ่
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑ นักเรียนได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563   
1. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นท่ี 2 ระยะท่ี 2 ปีการศึกษาละ 25,000 บาท  
     ผู้ได้รับทุน คือ นางสาวมัสติการ วรรณภิระ นกัเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นท่ี 2 ระยะท่ี 4 ปีการศึกษาละ 25,000 บาท  
    ผู้ได้รับทุน คือ นางสาวกัลยาณี สุใจ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
3. ทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม   
ราชกุมารี  ภาคเรียนละ 6,000 บาท ผู้ได้รับทุน คือเด็กชายเจษฎา เตจ๊ะสุข  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 

๒ 
 

โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี
ถวายในหลวง”ระดับประเทศ  โครงงาน “มอบไมตรีจิต สร้างชีวิต มีคุณค่าลดปัญหา                        
การคิดส้ัน” 

ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

๓ โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา                  
กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีท่ี ๒ ระดับประเทศ 

ทูลกระหม่อมหญิง      
อุบลรัตนราชกัญญา                       
สิริวัฒนาพรรณวดี   

๔ 
 

นายเอกรัตน์ พนาโกเมน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ท่ีได้รับคัดเลือก
ให้เป็นเยาชนต้นแบบ สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภายได้โครงการ"เยาวชนคน
เก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม" 

ชมรมเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนา
สังคม 

๕ นายธนภัทร  บุตรศาสตร์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขัน “ภาษาไทยส่ือสาร – อ่านข่าวพระราชส านักเฉลิมพระเกียรติ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง   

๖ นักเรียนรับเกียรติบัตรรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงผลงานและการ
แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน (อบจ.ล าพูน นิทัศน์ 2563) 
ภายใต้โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ได้แก่ 
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดหน้ากากงิ้ว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดหน้ากากงิ้ว  
    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพศิลปะไทย-จีน 
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดอักษรจีน 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคนเก่งภาษาจีน(ท าข้อสอบ) 
 

อบจ.ล าพูน นิทัศน์ 
2563 
 

 
 
 
 



๑๖๗ 

 

 
 

ล าดับ
ที ่

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๗ นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เหรียญทองแดง การน าเสนอโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง Arithmetic series P4 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๘ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รุ่นท่ี 23 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

๙ นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (หญิง) การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งท่ี 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการ
แข่งขันที่ 5  

กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

๑๐  นักเรียนได้รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล (หญิง)  การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งท่ี 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 5 

กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

๑๑ นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show 
ระดับ ม.ต้น 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ร่วมกับสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

๑๒ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญเชิดชูเกียรติ การเขียนเรียงความภาษาจีน 
หัวข้อ ความร่วมมือไทยจีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

๑๓ นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดบรรยายธรรม ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค คณะสงฆ์ 
ภาค ๗ 

กรมการศาสนา 

๑๔ นักเรียนได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขัน crossword ระดับช้ัน ม. ต้น กฟผ. แม่เมาะ จ.
ล าปาง 

๑๕ นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขัน E-Sports  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๑๖ นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงาน "วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎ
ล าปาง 63" 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง 

๑๗ นักเรียนได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2563 

มหาวิทยาล้ยแม่โจ้ 

 
 
 



๑๖๘ 

 

 
 

 
 

โรปเรียนได้รัปพระรำชทำนโล่เกียรติยศประโยชน์ส ขนหน่ปมหนำชน โครปปำนค ณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติค ณ ตำม
โครปกำรพัฒนำโครปกำรค ณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เยำวชนไทย ท ำดี ถวำยในหนลวป”   (โล่เกียรติยศ) 
ส ำนักปำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

 
ชนะเลิศ (BEST Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้                         ชนะเลิศ (BEST Practice) การจัดการเรียนรู้ที่ฝึกสติ 
 ตามโครงงานคุณธรรม สพฐ.ชนะเลิศ                                       และสมาธิเป็นฐาน                                    
            
    
 
 
 



๑๖๙ 

 

 
 

 
      นักเรียนได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นท่ี 2 ระยะท่ี 4 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
         

 

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รับพระราชทานรางวัลรักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีท่ี2   

 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง น าโดย
ผู้อ านวยการจรัส ค าอ้าย ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร ท่ีเข้ามา
ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานของชมรมฯ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)     
ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 



๑๗๐ 

 

 
 

   

วันท่ี 22-27 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนิรชา จินามา  และนางสาวคณัสนันท์ แก้วสร้อย                  
นักเรียนแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก                    
TO BE NUMBER ONE CAMP "สู่ความเป็นหนึ่ง" รุ่นท่ี 24 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

นายเอกรัตน์ พนาโกเมน 
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาชนต้นแบบ 

สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภายได้โครงการ"เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม" 
 
 



๑๗๑ 

 

 
 

 

นายธนภัทร  บุตรศาสตร์ ม. 6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขัน “ภาษาไทยสื่อสาร – อ่านข่าวพระราชส านักเฉลิมพระเกียรติ” 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  วันที่ 2  กนัยายน 2563 
 

 
 

        
นักเรียนรับเกียรติบัตรรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวชิาการ

ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน (อบจ.ล าพูน นิทัศน์ 2563) ภายใต้โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม
ไทย-จีน ในวันท่ี 14 กันยายน 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน ได้แก ่

1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดหน้ากากงิ้ว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดหน้ากากงิ้ว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพศิลปะไทย-จีน 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดอักษรจีน 

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคนเก่งภาษาจีน(ท าข้อสอบ) 
 



๑๗๒ 

 

 
 

 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 

  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมีคุณภาพและ    
    ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ 
    และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย ให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ   จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  ก าหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ท่ีต้องด าเนินควรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวช้อง และเปิดเผยต่อสาธารณซน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาและ 
เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก   
       คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้รับการรายงานการจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้โรงเรียนเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอกต่อไป 

 
 
                                                 
    (ลงช่ือ)………………………………………                            (ลงช่ือ)…………………………………..…… 
            (นายนิพนธ์  แสงเนตร)               (นายจรัส   ค าอ้าย) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
            ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔                              ๑๕ พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 
 



๑๗๓ 

 

 
 

คณะท างาน 
 

๑. นายจรัส  ค าอ้าย      ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริญญา  หล้าเต็น     รองผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่ รองประธานกรรมการ 
๓. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการ 
๔. นายคมสันต์  พิพัฒวุฒิกุล     รองผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮง่ กรรมการ 
๕. นางพิชยา  ชูมก      ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายสุทน  คุ้มเสม      ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗.  นายพินิจ   ทังสุนันท์       ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘.  นางนพผกามาศ  สายนุวงค์     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙.  นางสาวอ าภา  เขียวดี               ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นายบรรจบ  ชูมก      ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๒. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓. นางศรีเริญ  มีพิมพ ์      ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๕. นางอุมาพร  แก้วปวน     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๖. นางสาวชลิดา  โอดบาง     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๗. นางลาวัลย์  ขยันขาย     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๘. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๙. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒๐. นายนิพล  ปลุกเสก      ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒๑. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒๒. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒๓. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒๔. นางกาญจนา เหลืองทา       ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒๕. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒๖. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล      ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒๗. นายอภิชาต  อินต๊ะกอก     ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
๒๘. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล       ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
๒๙. นางอรพินธ์  กันทะรัน     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๓๐. นางล าดวน  ติดทะ      ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ        ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 


