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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ที่ 3 ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีบุคลากรสายบริหาร 
จ านวน  2 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  34 คน 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างด้วยระบบด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge 

Offline)   ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมตามโครงการคูปองครู การอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และผ่านการ
อบรมจากหน่วยงานอื่นๆ และตามความสนใจ สามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน และใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของนักเรียน
ในห้องเรียน ครมูีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติ
จริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน   เพ่ือพัฒนาครูเป็นครู
อาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสมอ ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการ 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ รองรับการเรียนการสอนในช่วงโรคระบาดโควิด 19
โรงเรียนมีความพร้อมทั้งในสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี มีความพร้อมด้านสัญญาณ 
Internet สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน หนังสือเสริม สื่อวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกห้องเรียนที่สะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ
สะอาดเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเข้าม า
ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ เช่น ทักษะการสืบค้น การใช้งาน การออกแบบจากคอมพิวเตอร์  น ามาจัดท าเป็นโครงงานด้านอาชีพและ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัยมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100 นักเรียน
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตดีมีทักษะในการเล่นกีฬา  
ออกก าลังกาย และแสดงออกทางดนตรี 
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จุดเด่น 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ร่วมกัน            

เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน มีความ           
รู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท างานอย่างมีความสุข 
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณมีน้ าหนัก ส่วนสูง 

และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์   กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ  สถานศึกษา               
มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผล การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย 

มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ                           
มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นหมวดหมู่เป็นปัจจุบัน ท าให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ อัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามแผน          
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผลให้งานมีคุณภาพได้รับกา ร
ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ น าผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิด
ความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่ งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา



งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา                                                       
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

 
5 

 

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์                 
โดยบริการ Wireless network ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน          
มีการน าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและ  

ต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกที่ทุกเวลา และสื่อรอบๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย และสามารถ   
น าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม    

ควรเผยแพร่โครงงานคุณธรรม ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคน มีส่วนร่วมและช่วยกันจัดกิจกรรมเพ่ือเป็น
โรงเรียนต้นแบบในด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อไป 

โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และความสามารถของนักเรียนในเรื่องของการ
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ออกก าลังกาย อยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง 
และเข้าร่วมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ อย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้เกิด
ความรักความสามัคคี รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้นักเรียนปฏิบัติจนเป็น
มีนิสัย ทั้งในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน             
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน า
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

การพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ครูเข้ารับการ
พัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นและมากขึ้น และสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญชวนนักเรียนให้เข้าใช้
ห้องสมุดให้มากขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับนักเรียนเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของตัวนักเรียนเอง มีกิจกรรมเปิด
โลกอาชีพ โดยการน าอาชีพต่างๆมาสาธิต หรือน าเสนอ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด าเนินการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขิงชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา ทั้งครู ผู้ปกครอง 
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นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพ่ิมมากขึ้นมีประสบการณ์ตรง และ
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและ สามารถด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา และให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ประกอบกับ
การส่งเสริมให้ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักเรียน ให้มีคุณภาพ และประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชนด าเนินการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลาทั้ง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ใกล้เคียง จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใช้สูงขึ้น 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

   กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการที่ 3 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

   กิจกรรมคนดีศรีไทรโยคน้อย 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการที่ 4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

   กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมชั้นม.ปลาย (ม.4-5) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการที่ 5 พัฒนาเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
   กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ ระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการที่ 6 พัฒนาวิชาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
   ทุกกลุ่มเปูาหมาย กิจกรรมพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม 
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
       การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล 

   พ้ืนฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการที่ 8 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผล 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการที่ 9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
   การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเปิดโลกค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการที่  10 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
   การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 2563                                         
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุด
ที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : 
SAR) ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
      
 

(นายบุญเลิศ   แสวงทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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จุดเด่น 40 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น  41 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 43 
หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ  
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เป็นสถานศึกษาท่ีมีพ้ืนที่ 50 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา 
   สถานที่ตั้ง  เลขที่ 20 หมู่ 3 ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
    หมายเลขโทรศัพท์  034-565065   หมายเลขโทรสาร 034-565065  
    เว็บไซด์ https://www.syn.ac.th 

สีประจ าโรงเรียน            เทา  - เขียว 
   ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นไทร 
   อักษรย่อ   ท.น.ว.  

 
 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ค าขวัญ   

ความรู้ดี  มีจิตสาธารณะ 
ปรัชญาโรงเรียน  

ความรู้ดี  มีวินัย  ใฝุสัจจะ  เสียสละเพ่ือสังคม  นิยมประชาธิปไตย 
ตราสัญลกัษณ์โรงเรียน  
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วิสัยทัศน์ (VISION) 
“โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ทันสมัยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ในการพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและในการ 
จัดการเรียนรู้ 

2. พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 
3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเป็นครูอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียน 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาและในการ 

จัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
2. ครูและนักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน และ

การประกอบอาชีพ 
3. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการแข่งขัน 
5. ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาทุกคนเป็นครูอาชีพ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
6. โรงเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     2.1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 23 2 3 4 34 

2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 3 23 8 - 34 

 2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน 

(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 
2. ภาษาไทย 3 19 
3. คณิตศาสตร์ 4 20 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 22 
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5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 22 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 20 
7. ศิลปะ 2 19 
8. การงานอาชีพ 2 18 
9. ภาษาต่างประเทศ 3 20 
10.บรรณารักษ์ 1 14 
11.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 1 24 

รวม 30  
 

 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 9  ธันวาคม 2563 ของปีการศึกษา 2563) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 410 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 449 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน =1 : 17 
 

3% 

72% 

25% 

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ปวส 

ประกาศนียบตัร 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 3 52 53 105 

 ม.2 3 45 51 96 

ม.3 3 46 51 97 

รวม 9 
143 155 298 

33.11 

ม.4 3 26 41 67 

 ม.5 3 13 30 43 

ม.6 2 13 28 41 

รวม 8 
52 99 151 

18.86 

รวมท้ังหมด 17 
195 254 449 

26.41 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
ปีการศึกษา 2561-2563 

 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 
ปีการศึกษา 2561-2563 

 
 

 4)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  499 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 5)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 341 คน คิดเป็นร้อยละ 75.95 
 6)  จ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา  - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 7) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน   คิดเป็นร้อยละ 10.02 
 8) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 21 คน   คิดเป็นร้อยละ 4.68 
 9) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 10) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 2 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.45 
 11) สถิติการขาดเรียน  - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 12) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น   - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 13) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.3   จ านวน  97 คน  จบหลักสูตร  63  คน  คิดเป็นร้อยละ 64.95 
   ม.6   จ านวน 41  คน  จบหลักสูตร  33  คน  คิดเป็นร้อยละ 80.49 
 14) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ 449 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  449 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 16) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 449 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 17) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 449 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 18) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  
390 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.86 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
449 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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 20) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 449 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.44 

31.46 

60.95 

65.49 

47.95 

59.23 

72.17 

56.89 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สขุศกึษา และพลศกึษา 

การงานอาชีพ  

ศิลปะ 

ภาษาตา่งประเทศ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สขุศกึษา และพลศกึษา การงานอาชีพ  

ศิลปะ ภาษาตา่งประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 36.90 19.00 25.89 25.73 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.29 23.77 29.62 32.32 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 55.18 25.82 30.17 34.14 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 42.48 22.43 31.14 34.09 22.28 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 41.60 22.58 30.33 34.20 26.26 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.96 29.94 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2561-2563 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2561 – 2563 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รายวิชา ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 
เปรียบเทียบปี

2562กับป2ี563 
ภาษาไทย 47.35 51.56 36.90 ต่ ากว่า 

คณิตศาสตร์ 25.46 23.04 19.00 ต่ ากว่า 

วิทยาศาสตร์ 31.49 28.15 25.89 ต่ ากว่า 

ภาษาต่างประเทศ 26.27 28.88 25.73 ต่ ากว่า 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2561-2563 

 

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2561 - 2563               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รายวิชา  ปี 2561 
 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
เปรียบเทียบปี

2562กับป2ี563 
ภาษาไทย 40.54 34.18 42.48 สูงกว่า 

คณิตศาสตร์ 17.87 18.38 22.43 สูงกว่า 

วิทยาศาสตร์ 24.83 24.11 31.14 สูงกว่า 

ภาษาต่างประเทศ 22.87 20.41 22.28 สูงกว่า 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 29.97 32.65 34.09 สูงกว่า 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 1. อาคารเรียน 2 ชั้น (แบบเบ็ดเสร็จ 1 ก)   จ านวน  1 หลัง 
 2. อาคารเรียนชั้นเดียว (แบบเบ็ดเสร็จ ข)   จ านวน  1 หลัง 
 3. อาคารเรียน 3 ชั้น (แบบ 216 ล)   จ านวน  1 หลัง 

4. อาคารเรียน 216 ล/57-ก       จ านวน  1 หลัง 
5. อาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว (แบบเบ็ดเสร็จ ค )  จ านวน  1 หลัง 
6. อาคารเรียนกึ่งถาวร     จ านวน  1 หลัง 

 7. หอประชุม แบบ 100/27    จ านวน  1 หลัง 
 8. โรงอาหาร(เก่า)   300  ที่นั่ง    จ านวน  1 หลัง 
 9. โรงอาหาร 300  ที่นั่ง    จ านวน  1 หลัง 
 10. ห้องน้ าห้องส้วม แบบ 6 ที่/27    จ านวน  3 หลัง 

11. ห้องน้ าห้องส้วม แบบอ่ืนๆ (FB)   จ านวน  1 หลัง 
 12. ถังเก็บน้ าฝน  คสล.แบบ ฝ.33    จ านวน  2 ชุด 
 13. บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 205/26   จ านวน  3 หลัง 

14. บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 203/27   จ านวน  1 หลัง 
15. บ้านพักภารโรง 205/23    จ านวน  1 หลัง 

 16. สนามตะกร้อ      จ านวน  1 สนาม 
 17. สนามฟุตบอล     จ านวน  1 สนาม 

18. สนามเปตอง      จ านวน  1 สนาม 
19. สนามบาสเก็ตบอล     จ านวน  2 สนาม 
20. สนามฟุตซอล     จ านวน  1 สนาม 

 21. อาคารเรือนรักษ์พรรณไม้    จ านวน  1 หลัง 
22. อาคารพระครูนิโครธ โยคาภิรักษ์       จ านวน  1 หลัง 
23. โรงรถ      จ านวน  2 หลัง 
24. สวนพฤกษศาสตร์     จ านวน  2 ที ่
6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 1) ห้องสมุดมีขนาด  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ………… เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบการจดบันทึกโดยสมุดบันทึก การยืม-คืน หนังสือ 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  35 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 8.29
ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  2 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  2 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน 40  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน 30  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 4  เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 15 คน ต่อวัน          
คิดเป็นร้อยละ 3.32  ของนักเรียนทั้งหมด  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 15  เครื่อง 
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4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนคร้ังท่ีใช้ต่อ/ปี(3 ปีย้อนหลังล่าสุด) 

2561 2562 2563 
1 แหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร ์ 3,750 3,300 201 
2 อาคารพระครูนิโครธโยคาภิรักษ์ 2,100 1,980 75 
3 โรงฝึกงานช่างพื้นฐาน 3,500 3,980 69 
4 แหล่งเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ 2,050 1,500 29 
5 ห้องคหกรรม 2,850 3,010 4 
6 ห้องคอมพิวเตอร ์ 4,300 3,898 375 
7 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 3,965 4,200 27 
8 ห้องสมุด 2,700 2,312 232 
9 ห้องแนะแนว 3,300 3,478 367 
10 แหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์ ศลิปะ ดนตรี 4,430 3,890 326 
11 ห้องสังคม 3,755 3,500 931 
12 ธนาคารโรงเรียน 4,567 4,320 22 
13 ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3,400 3,598 21 

14 สวนหย่อมหน้าอาคาร 0 0 3 
15 เรือนรักษ์พรรณไม ้ 0 0 30 
16 ห้องเคม ี 0 0 700 
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5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนคร้ังท่ีใช้ต่อ/ปี(3 ปีย้อนหลังล่าสุด) 

2561 2562 2563 
1 วัดน้ าตก 210 253 50 
2 วัดพุตะเคียน 67 89 14 
3 วัดถ้ าศรีสรรเพชร 44 56 0 
4 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนที่

นักเรียนอาศัยอยู่ 
32 54 24 

5 ห้องสมุดประชาชนชนอ าเภอไทรโยค 1 5 0 
6 อุทยานแห่งชาติไทรโยค 64 67 8 
7 ตลาดท่าเสา 110 120 29 
8 อ าเภอไทรโยค 10 12 12 
9 ธนาคาร ธกส. 78 80 4 
 

 
  
6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี 2563 
   - 
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7. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 3,096,548 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 3,069,027.90 
เงินนอกงบประมาณ 1,032,620.10 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 505,832.87 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 153,250 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 78,243.64 

รวมรายรับ 4,282,418.10 รวมรายจ่าย 3,653,104.41 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  72.30    ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ  24.11    ของรายรับ 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1)  สภาพชุมชน โดยรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะไม่แออัด  มีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างถูกต้องตาม
ระเบียบการวางผังเมือง  เนื่องจากอยู่ในเขตเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย  มีตลาดท่าเสาเป็นศูนย์กลางการซื้อ
ขาย  มีตลาดนัดทุกวันจันทร์  วันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์ มีศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาคือวัดน้ าตก  เป็นวัดเจ้า
คณะอ าเภอ  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือประเพณีสงกรานต์  มีสถานที่ราชการคือหมวดการทาง
ไทรโยค  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลท่าเสา  และโรงเรียนอนุบาลไทรโยค  มีหน่วยงานอ่ืนสนับสนุน
เช่น ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  มีประชากรประมาณ 3,800 คน  บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียนได้แก่ร้านค้า และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
       2)   ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลักคือรับจ้างทั่วไป และเกษตรกรรม  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 70,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว 3 คน ร้อยละ 40 เป็นคนเชื้อสายพม่า มอญ กระเหรี่ยง มีเขตพ้ืนที่บริการ 7 หมู่บ้านได้แก่          
1. หมู่บ้านพุม่วง-พุพง  2. วังใหญ่ 3. ช่องแคบ 4. วังกระแจะ 5. พุองกะ  6. พุตะเคียน 7. พุเตย 
          3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 ปัจจัยภายนอก 
   โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากเทศบาลน้ าตกไทรโยคน้อยสร้างถนน
ทางเข้าโรงเรียน ด้านบริการอ่ืน ๆ เช่น ทุนการศึกษา  บริการน้ าใช้  ตัดต้นไม้ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา
ให้ความร่วมมือด้านการอ านวยความสะดวก เช่น เต็นท์  สนามกีฬา  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
ตลอดจน อพปร.ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาความปลอดภัย ชุมชนใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร        
วัดพุตะเคียนให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  และวิทยากรด้านการผูกผ้า  การท าบายศรี  วัดน้ าตกให้ การสนับสนุน
ด้านวัสดุอุปกรณ์  ทุนการศึกษา ทุนทรัพย์สร้างอาคาร แรงงานและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ชุมชนใกล้เคียง
สนับสนุนด้านงบประมาณตามก าลังพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม   
 ปัจจัยภายใน 
   โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในให้มีความชัดเ จน  
เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความรู้ความสามารถ  มีการบริหารจัดการที่ดี ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การนิเทศ  ก ากับติดตาม  
ประเมินผล ยังไม่ต่อเนื่อง  จะต้องปรับปรุงในด้านการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลังด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ              
มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางาน ให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 
  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีจรรยาบรรณความเป็นครู  และมีเจตคติที่ดีต่อการสอน              
มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
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จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ าในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  นักเรียนมีปัญหาการออกกลางคันในอัตราที่สูงและมีนักเรียนมาสายในแต่ละวันค่อนข้างมาก 
  ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน โรงเรียนมีการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า  มีการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย  
 ข้อจ ากัดคือ 
 1. งบประมาณการบริหารจัดการที่มีจ ากัด การระดมทรัพยากรทางการศึกษาค่อนข้างล าบาก เนื่องจาก
เศรษฐกิจฝืดเคือง  ราคาของใช้ที่จ าเป็นสูงขึ้น อัตราการย้ายเข้าย้ายออก ต่อปีค่อนข้างสูง     
 2.  สภาพแวดล้อมทางครอบครัวของนักเรียนที่ส่วนมากยากจน ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกและ                
เอ้ือต่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์  สภาพบ้านที่ทรุดโทรม   ครอบครัวแตกแยก   รายได้ขึ้นอยู่กับสภาพทาง
ธรรมชาติ  ขาดแรงจูงใจในการที่กระตุ้นให้เกิดอยากเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น    
 3. นักเรียนร้อยละ 70 ขึ้นรถรับส่งมาโรงเรียน เพราะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งไม่มีรถประจ าทาง เป็น
ข้อจ ากัดในเรื่องการเรียนเสริม หรือการท ากิจกรรมหลังเลิกเรียน  ท าให้มีเวลาในการฝึกทักษะน้อย 
 4. ด้านครุภัณฑ์  สื่อเทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 
9. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1-6 จ านวน 4 
แผนการเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เน้นตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ได้แก่ ชื่อวิชา  งานสวนพฤกษศาสตร์ ภาษาจีน  
วิทยาการค านวณ และหน้าที่พลเมือง รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ ที่   
www.syn.co.th 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

   โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง                            
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ประจ าปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ : ดี 
 
 1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยได้
ด าเนินทั้งสิ้น 16 โครงการ โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และ เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการ จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะกระบวนการคิดและ การแก้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Q-info ระบบเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   มาบริหารจัดการศึกษา
แบบบูรณาการและเน้นเรื่องการอ่านคิด วิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ โดยครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน และ สถานศึกษายังมุ่งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไป
ประยุกต์ใช้ให้ตรงตาม ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยี ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมู ลแบบ
ออนไลน์เพื่อให้ ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน  

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามโครงการส่งเสริม คุณธรรม  
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการ พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ เหมาะสมกับช่วงชั้น 
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ทั้งยังมีระบบการแนะ
แนว ให้ค าปรึกษาและดูแลสุขภาวะจิตแก่ผู้เรียน เพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ ส่งเสริมการออกก าลังกาย มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย   6  ประเด็นพิจารณา  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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2. ผลการประเมิน 
 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย   6  ประเด็นพิจารณามีผลการประเมินดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1) มี
ความสามารถ
ในการอ่านการ
เขียน การ
สื่อสาร และการ
คิดค านวณ          
อยู่ในระดับ
คุณภาพด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
 

ตารางการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
2)  มคีวาม 
สามารถในการ 
คิดวิเคราะห์           
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา              
อยู่ในระดับ
คุณภาพด ี

 

 
แผนภูมิแสดงระดับคุณภาพความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
เกณฑ์ในการประเมินระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
4 ดีเลิศ 
3 ดี 
2 ปานกลาง 
1 ก าลังพัฒนา 

 
 

3)  มีความ 
สามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของครูที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย ตนเองที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 75   

3.54 

3.3 
3.35 

3.44 
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3.5

3.6

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

ความสามารถในการคิดดอย่างมี วิจารณญาณ  

ความสามารถในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

75% 

15% 

7% 3% 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
3)  มีความ 
สามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกที่เอ้ือ                 
ต่อการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 

4)  มีความ 
สามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร             
อยู่ในระดับ
คุณภาพด ี

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การจัดการเรียนการสอน  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) คุณครูเป็นแกรนน าด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ คุณครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมสอนออนไลน์ได้ร้อยละ 100  นักเรียน
สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ร้อยละ60 นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น ข้อมูลคิดเป็น
ร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด มีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีแหล่ง
เรียนรู้ที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้
โปรแกรม ที่หลากหลาย เช่น การน าเสนอรายงานผ่าน โปรแกรม  Microsoft office เช่น 
Microsoft word และ โปรแกรม Power point โปรแกรมการตัดต่อกราฟิก Photoshop  ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยตนเองได้คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านทาง www.syn.ac.th ได้ด้วยตนเอง 

5)  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา             
อยู่ในระดับ
คุณภาพด ี
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15% 

6% 4% 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สุขศึกษา และพลศึกษา การงานพ้ืนฐานอาชีพ และเทคโนโลยี 

ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ 

http://www.syn.ac.th/
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ประเด็น ผลการประเมิน 
6)  มีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 
อยู่ในระดับ
คุณภาพด ี

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้ เทคโนโลยี คิด
เป็นร้อยละ 80 และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80  ของผู้เรียน 
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2.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน    ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณามีผลการประเมินดังนี้ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

1) คุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามที่
สถานศึกษา
ก าหนดอยู่ใน
ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ตารางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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กราฟเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 
 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 0 
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กราฟเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 
 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับ 0 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 1. นักเรียนร้อยละ 100 มีการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี 

ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์  
2. นักเรียนร้อยละ 75 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง   
3. นักเรียนร้อยละ 75 ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียน  และสังคม  
4. นักเรียนร้อยละ 70 เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม การ
เรียนรู้   
5. นักเรียนร้อยละ 75 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ มี คุณธรรม มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ือยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
6. นักเรียนร้อยละ 75 มุ่งมั่นในการท างาน ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การท างาน ท างานด้วย
ความเพียรพยายาม  และอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเปูาหมาย  
7. นักเรียนร้อยละ 80 รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  และมีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการ สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์  และสืบทอดภูมิปัญญาไทย   
8. นักเรียนร้อยละ 80 ที่มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น ท าประโยชน์ เพ่ือส่วนรวม 
อาสาช่วยเหลือสังคม  

 
2) ความภูมิใจ
ใน ท้องถิ่นและ
ความ เป็นไทย 
อยู่ในระดับ 
คุณภาพ           
ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ 85 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม               
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมทั้งความเป็นไทย 

3) การยอมรับ
ที่จะอยู่ ร่วมกัน
บนความ 
แตกต่างและ
หลากหลาย    
อยู่ในระดับ
คุณภาพ   
ดีเลิศ  
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 นักเรียนร้อยละ 80 มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่นด้วย

ความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็น
คุณค่าในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา ความคิด ความเชื่อ เพศ  เชื้อชาติ       
เป็นต้น สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ ที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ 

4) สุขภาวะ
ทางร่างกาย 
และลักษณะจิต 
สังคม อยู่ใน
ระดับคุณภาพ   
ดีเลิศ  

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน กิจกรรมการส่งทีม
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานอกสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 80   
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขกายจิต อารมณ์และสังคม และ แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การจัดการเรียนการสอน  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) คุณครูเป็นแกรนน าด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คุณครูทุก
คนสามารถจัดกิจกรรมสอนออนไลน์ได้ร้อยละ 100  นักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ร้อยละ60 นักเรียน
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น ข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด มีการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และมีการเรียน
ปฏิบัติงานการใช้โปรแกรม ที่หลากหลาย เช่น การน าเสนอรายงานผ่าน โปรแกรม  Microsoft office เช่น 
Microsoft word และ โปรแกรม Power point โปรแกรมการตัดต่อกราฟิก Photoshop  ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยตนเองได้คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านทาง 
www.syn.ac.th ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการมีงานท า 

 
4. จุดควรพัฒนา 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานให้ สูงขึ้น 
พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ คนในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่านรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ สนับสนุน
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงาน สร้างนวัตกรรม โดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง สร้างสรรค์ 
ท าแฟูมสะสมผลงาน โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึกในการรักษาสาธารณสมบัติของ
โรงเรียน  มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม ระดมทรัพยากรทุนการศึกษา เพ่ือให้การสนับสนุนนักเรียนที่มี
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ พัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโต สมบูรณ์ตามวัย  

 
 
 
 

http://www.syn.ac.th/
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5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                         

   กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

   กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนกิจกรรมคนดีศรีไทรโยคน้อย 
แผนปฏิบัติงานที่ 5 โครงการที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม 

จริยธรรมชั้นม.ปลาย (ม.4-5) 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุ มระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเปูาหมาย ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานมีการจัด
โครงการพัฒนาความรู้ ครูมืออาชีพ โดยการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า มีความรักและ
ศรัทธาต่อวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานโดยมีแผนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการจัดโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี เพ่ือให้โรงเรียนพลอยรัชดาภิเษกมีระบบ network และการใช้ Internet เทคโนโลยีและการสื่อสารที่
เพียงพอ รวดเร็วต่อจ านวนผู้ใช้และรองรับต่อการใช้งานของทุกคน 

2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร 

และการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

มี เปู าหมายวิ สั ยทัศน์ และ    
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้มีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และ          
พันธกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ของ
สถานศึกษา บริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของ
ชุมชนและ ท้องถิ่น  โดยมีการก าหนดให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียนร่วมกันก าหนดเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของโรงเรียน 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 

1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า บริหารจัดการด้านการศึกษาบรรลุเปูาหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริม
และ สนับสนุนกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนจนเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะ    
การคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการปลูกจิตส านึกเป็น 
พลเมืองดีของสังคม มีจิตอาสา สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ 
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ    
ทุกกลุ่มเปูาหมาย อยู่ในระดับ 
คุณภาพดีเลิศ  
  

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม มีความกระตือรือร้นและ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู เขียน และการสืบค้นข้อมูล   ใน
ระดับดีเลิศ ส่งผลให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ตนเองต้องการได้อย่าง รวดเร็ว  
4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
นักเรียน มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระฯ  
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 5. งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ 

ทั้งการแนะแนวด้วยครู เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และการเชิญ
วิทยากรมาแนะแนวอาชีพ  
6. โรงเรียนมีการสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน  
7. ครูร้อยละ 90 มีการประเมินนักเรียนด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
อยู่ในระดับคุณภาพ               
ดีเลิศ 

1. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอบรมคูปองครู คิดเป็น   
ร้อยละ 90 ของครูทั้งหมด และน าเสนอผลของการอบรมนั้นมาพัฒนา     
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2. ครูร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ  
3. ครูร้อยละ 90 มีการพัฒนานวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญโดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการ เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเลิศ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา จัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   
สู่โรงเรียนคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาโดยอาศัยแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน-ภายนอกเป็นฐาน ร่วมทั้งจัดกิจกรรม พัฒนาอาคาร
สถานที่ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมพัฒนางานรักษา ความ
ปลอดภัย กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้และมีความปลอดภัย  

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหาร จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 

1. โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน 
สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล และ แผนการศึกษาแห่งชาติ  
2. มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน                 
มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาตามมาตรฐานของสถานศึกษา  โดย
ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย  
3. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  
4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  
5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับสภาพของสถานศึกษา  
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3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 

จัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   สู่โรงเรียน
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาโดยอาศัย
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน-ภายนอกเป็นฐาน ร่วมทั้งจัดกิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด กิจกรรม
พัฒนางานรักษา ความปลอดภัย กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ เรียนรู้และมีความปลอดภัย  มีการจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม ในการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย การปฏิรูป  
4. จุดควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง                 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา   
3. การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนในบางงาน 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการที่ 5 พัฒนาเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

   กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ ระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการที่ 6 พัฒนาวิชาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

   ทุกกลุ่มเปูาหมาย กิจกรรมพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม 
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
       การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล 

   พ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ     ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้ด าเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    โดยด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่โรงเรียนคุณภาพ อีกทั้งได้รับการพัฒนาใน ด้านการจัดท า
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพที่สูงขึ้น การวัดและการ
ประเมินผล และการนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน และการศึกษาต่อ ท าให้ครูมีความสามารถในการก าหนด เปูาหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และบริหารจัดการ การเรียนการสอนร่วมกัน ด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ในเรื่องการเรียนและคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม
ตามความสามารถและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในทุกรายวิชาพร้อมทั้ง บูรณาการคุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลาย   น าการวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุทั้ง
ด้านความรู้  ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. ผลการด าเนินงาน 

      โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตได้ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ผูเ้รยีนเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการวจิยั 

ผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในการจดับรรยากาศการเรยีนร็ 

ผูเ้รยีนไดเ้ช่ือมโยงบรูณาการสาระการเรยีนรูแ้ละทกัษะตา่งๆ 

จดักิจกรรมใหผู้เ้รยีนฝึกการแสดงออก น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเรยีนโดยการปฏิบตัิจรงิดว้ยวิธีการและแหลง่เรยีนรูท้ี่หลากหลาย 

ระดับพฤติกรรม 



งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา                                                       
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

 
37 

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับ 
คุณภาพดี  

1. ครูร้อยละ 100 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
2. ฝุายงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม มีการวัดผลประเมินสื่อในทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครู        
มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ  
3. งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี จัดท าระบบโครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์ท้ังระบบ
สาย และไร้สาย เพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการ
เรียนรู้ และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน 

มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก              
อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี 
ความสุข มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีการนิเทศติดตาม 
การเรียนการสอนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และจากฝุายบริหารอย่างต่อเนื่อง 

ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน              
อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

1 .  มี กระบวนการ เ รี ยนการสอนที่ ส ร้ า ง โอกาส ให้ ผู้ เ รี ยนทุ กคนมี ส่ วนร่ ว ม                     
โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น มีวิชาเลือกเสรีและ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  ครูมีการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย รวมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการน าชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ มี
ประสิทธิภาพ ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ให้
นักเรียน แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลการวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูทุกคน ได้รับการตรวจ ประเมิน พร้อมให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ 

มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้               
อยูใ่นระดับคุณภาพดีเลิศ 

1. มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน เช่น         
วัดน้ าตก วัดพุตะเคียน วัดถ้ าศรีสรรเพชร  และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ 
2. มีการนิเทศภายในเพ่ือติดตามการเรียนการสอนอยู่เสมอ  
3. การมีประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
4. มีการอบรมคูปองครูตามความสนใจ เพ่ือเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนตามสภาพจริง 
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 รางวัลครูทีไ่ด้รับ  
2.1 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 

1. นายอ านวย มาคงกุล 
2. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐ 
3. นายบัณฑิต   ดอกเข็ม 
4. นางสาวสิวินีย ์ ประจ าถิ่น 
5. นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ 
6. นางสาวกาญจนา หงษ์โต 
7. นายบัณฑิต บุญเพชร 
8. นางสาวพรสุดา แสงงาม 
9. นางสาวดารารัตน์ ไชยสาร 

10. นางสาวณัฐกาญจน์ แช่มช้อย 
11. นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย 
12. นายพรเทพ พันพุก 
13. นายยะนัย เลิศธนโยธิน 
14. นายคมศักดิ์ จันทโชติ 
15. นางสาวกอบกุล หลักค า 
16. นายธวัชชัย สุขส าราญ 
17. 

   18. 
   19. 
   20. 

นายวีรวัฒน ์
นางสาวดาวประดับ  
นางสาวนภาพร 
นายพัฒนศักดิ์    

พนาสณฑ์ 
เรืองศิริ 
สุขสมกิจ 
เหลืองสะอาด 

2.2 รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563  
1.นายธวัชชัย  สุขส าราญ     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.นางสาวนภาพร สุขสมกิจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.นายพรพระกาฬ ทองแก้ว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
4.นายยะนัย  เลิศธนโยธิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5.นางสาวกอบกุล หลักค า  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
6.นายพรเทพ  พันพุก  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
7.นางสาวณัฐกาญจน์ แช่มช้อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
8.นายคมศักดิ์  จันทโชติ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.นายวีรวัฒน ์  พนาสณฑ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
10.นางสาวสมศรี  หล้าช่อง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 2.3 จ านวนผู้บริหารที่มีวิทยฐานะสูงขึ้น 1 ท่าน คือ  
  ต าแหน่งผู้อ านวยการ วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ (คศ. 2) เป็นผู้อ านวยการ วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (คศ. 3) จ านวน 1 ท่าน คือ 
  1. นายบุญเลิศ  แสวงทอง 
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  ต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ (คศ. 2) เป็นครวูิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (คศ. 3)  
 จ านวน 2 ท่าน คือ 
  1. นางสาวสมพิศ  สิทธิประเสริฐ  
  2. นางสาวสิวินีย ์ ประจ าถิ่น  
  จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริง 
มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมี
การจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน   เพ่ือพัฒนาครู ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสมอ ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการ เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 
1. จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง เน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพ่ือส่งเสริม ให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน   
 

2. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการที่ 8 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผล 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการที่ 9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเปิดโลกค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการที่  10 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าอยู่ใน
ระดับดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ 
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้ด าเนินการตามระบบ 
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ที่สอดคล้อง
กับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยน าผลการประเมินภายในมาใช้ เป็นแนวทางในการ
วางแผน ซึ่งยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด 

จุดเด่น 

1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน    
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge Offline)   มี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน การจัดการเรียนการสอน  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) คุณครูเป็นแกรนน าด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คุณครูทุก
คนสามารถจัดกิจกรรมสอนออนไลน์ได้ร้อยละ 100  นักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ร้อยละ60 นักเรียน
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น ข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด มีการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีการเรียน
ปฏิบัติงานการใช้โปรแกรม ที่หลากหลาย เช่น การน าเสนอรายงานผ่าน โปรแกรม  Microsoft office เช่น 
Microsoft word และ โปรแกรม Power point โปรแกรมการตัดต่อกราฟิก Photoshop  ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยตนเองได้คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านทาง 
www.syn.ac.th ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการมีงานท า 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างด้วยระบบด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO-Online merge 

Offline)   โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม ในการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบาย การปฏิรูป มีการพัฒนาอบรมครูสู่ครูอาชีพ เพ่ือนักเรียนคุณภาพ   

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริง 

มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมี
การจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน   เพ่ือพัฒนาครู เป็นครูอาชีพ ใน
การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสมอ ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการ เรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ รองรับการเรียนการสอนในช่วงโรคระบาดโควิด 19  

http://www.syn.ac.th/
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานให้สูงขึ้น 

สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งม่ันในการศึกษา เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ สนับสนุนให้   ทุกกลุ่มสาระฯยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริม การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์   ท าแฟูมสะสมผลงาน โดย
ให้ครูทุกคนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วม   

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
มี ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล 
การจัดการศึกษา และการขับ เคลื่ อน
คุณภาพ การจัดการศึกษา 

ส่งเสริมครูในด้านการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ                    จัด
กระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูพัฒนากิจกรรมการเรียน      การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดท า
สื่อที่มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ให้มาก 
ยิ่งขึ้น 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครคูวรพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพ่ือส่งเสริม 
ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายในการ พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญร่วมกัน   

ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC  พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ต่อการ
เรียน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะและความรู้พ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  การ
เตรียมนักเรียนก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา เพ่ิมขีด ความสามารถในการแข่งขัน การ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย มีจิต
สาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มุ่งเน้นให้ท้องถิ่น และสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร
ในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้นตามเกณฑ์
เปูาหมาย     

แผนพัฒนาครู ก าหนดให้ครูและบุคลากรได้ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ    เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิและศักยภาพในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักของ  
3R 8C และการจัดบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งเสริมครูในด้านการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  โดยการน าผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนา โรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดท าสื่อที่มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและโอกาส
การเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น   
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พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ติดตั้งห้องเรียน ICT และ                   
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1. วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะสาขามาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์  
     ทางการเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น 
 2. ห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
 

อาทิเช่น  
 ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา ด้านต่างๆ 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดง 

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา                                   

ปีการศึกษา 2563 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ประกาศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และการ

ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน  

 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมิน ตนเอง SAR  
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ค าสั่งโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  

ที่       ๒๔๘/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานประเมินคณุภาพการศึกษาและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 

                               ประกอบการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา    ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
                                              ...................................................................... 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑   
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  
จ านวน  ๓ มาตรฐาน นั้น  โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ประจ าปี  ๒๕๖๓  ดังนี ้ 
     ๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 
        ๑.๑ นายบุญเลิศ  แสวงทอง             ผู้อ านวยการโรงเรียน                       ประธานกรรมการ 
        ๑.๒ นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
        ๑.๓ นางสาวจินดาพร  ทองอ้ม          หัวหน้าบริหารงานบุคคล             กรรมการ 
        ๑.๔ นายอ านวย          มาคงกุล            หัวหน้าบริหารงานท่ัวไป                     กรรมการ 
        ๑.๕ นางสาวสมพิศ        สิทธิประเสริฐ    หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ                กรรมการ 
        ๑.๖ นายบัณฑิต           บุญเพชร          หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                   กรรมการ                  
 มีหน้าที ่  วางแผนระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ปรึกษา แนะน า  ก ากับติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง                
    ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
        มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน     ประกอบด้วย 
         ๑)  นายบัณฑิต  บุญเพชร         หัวหน้าบริหารวิชาการ                   ประธานกรรมการ 

๒) นายอนันต ์  กระชอนสุข    หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์          กรรมการ 
๓) นางจันธ์จิลา           ห้วยหงษ์ทอง    หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์              กรรมการ 
๔) นางสาวกาญจนา        หงษ์โต           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย                    กรรมการ 
๕) นายวีรวัฒน์  พนาสณฑ์          งานวัดผลประเมิน                               กรรมการ 
๖) นางสาวณัฐกาญจน์      แช่มช้อย  งานพัฒนาหลักสูตร                             กรรมการ   
๗) นางสาวนภาพร         สุขสมกิจ           งานห้องสมุด                                     กรรมการ  
๘) นายพรเทพ   พันพุก         งานสารสนเทศวิชาการ                        กรรมการ 
๙) นางสาวกอบกุล        หลักค า            งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน       กรรมการและเลขานุการ  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      ประกอบดว้ย 
๑) นางสาวจินดาพร ทองอ้ม  หัวหน้าบริหารงานบุคคล                ประธานกรรมการ 
๒) นายอ านวย            มาคงกุล         หัวหน้าบริหารงานท่ัวไป                      กรรมการ 
๓) นางสาวสมพิศ         สิทธิประเสริฐ    หัวหน้าบริหารงบประมาณ      กรรมการ 
๔) นางสาวสิวินีย์         ประจ าถิ่น      งานพัสดุ                        กรรมการ 
๕) นางสาวกาญจนา หงษ์โต  งานแผนงาน                                   กรรมการ 
๖) นายพัฒนศักดิ์         เหลืองสะอาด   งานอาคารสถานท่ี                            กรรมการ 
๗) นางจันธ์จิลา  ห้วยหงษ์ทอง         งานบัญชี                                       กรรมการ 
๘) นายคมศักดิ์            จันทโชติ          งานสารสนเทศ                               กรรมการ   
๙) นายพรเทพ  พันพุก  งานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานกุาร 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
          ๑)  นายบัณฑติ             ดอกเข็ม            หัวหนา้กลุ่มสาระพลศึกษา          ประธานกรรมการ  

๒)  นายวีรวัฒน์  พนาสณฑ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ/ดนตร ี             กรรมการ 
           ๓)  นายพรเทพ             พันพุก             หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา                กรรมการ                                     
 ๔)  นางสาวณัฐกาญจน์    แช่มช้อย            ครูสังคมศึกษา                                กรรมการ 
           ๕)  นางสาวณัฐชกานต์     วงศ์ศัย              ครูแนะแนว/ทวิศึกษา                        กรรมการ                          
 ๖) นายยะนัย                เลิศธนโยธิน        ครูคณติศาสตร์                                กรรมการ 
           ๗) นางสาวดาวประดับ     เรืองศิริ              ครูคอมพิวเตอร์                               กรรมการ 

๘) นายธวัชชัย  สุขส าราญ           ครูภาษาไทย                                  กรรมการ 
๙) นายรัฐติชัย               ภูษณะพงษ ์        ครูดนตรี/นาฏศลิป์                           กรรมการ 

         ๑๐) นางสาวดารารัตน์    ไชยสาร       ครูภาษาต่างประเทศ       กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ ศึกษาเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ี รวบรวมเอกสาร หลักฐานให้เป็นระบบ สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี  
แต่ละข้อของมาตรฐาน  และสรุปผลการด าเนินงาน ร่องรอย แนวทางพัฒนา เพื่อให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ    
 ๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา และประชาสมัพันธ์  ประกอบด้วย 
         ๑)  นายบัณฑิต       บุญเพชร                            ประธานกรรมการ 
         ๒)  นางสาวณัฐกาญจน ์ แช่มช้อย                      กรรมการ 
         ๓)  นางสาวดาวประดับ     เรืองศิริ                                      กรรมการ    
         ๔)  นายพรเทพ  พันพุก                                    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่รวบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการ  รายงานผลการประเมินประจ าปีให้แก่หน่วยงานตน้สังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน รับทราบ  
 
 ขอให้ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้บรรลุผลตามเปูาหมายของระบบประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา  และเกิดผลดตี่อทางราชการต่อไป 
                

 สั่ง  ณ  วันท่ี   ๓๐   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

 
(  นายบุญเลิศ แสวงทอง  )  

ผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา 
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           ค าสั่งโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  

       ที่    ๒๔๙    /  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและประเมินผลคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

                                              ...................................................................... 
 ตามประกาศคณะกรรมการประกับคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดใหส้ถานศึกษามี การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งอย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศข้างต้น โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อ
การประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี ้
         ๑) นายบุญเลิศ  แสวงทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน                       ประธานกรรมการ 
 ๒) นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อ านวยการโรงเรียน         กรรมการ 
         ๒) นายไพโรจน์  ผ่องเกษม  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา         กรรมการ 
 ๓) นายนันทพล  พงษ์สรอย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ 
 ๔) นายบัณฑิต         บุญเพชร    หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                กรรมการ  
         ๕) นางสาวสมพิศ     สิทธิประเสริฐ    หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ                           กรรมการ   
         ๖) นายอ านวย        มาคงกุล            หัวหน้าบริหารงานท่ัวไป         กรรมการ 
         ๗) นางสาวจินดาพร ทองอ้ม          หัวหน้าบริหารงานบุคคล                                  กรรมการ      
         ๘) นายพรเทพ  พันพุก  หัวหน้างานประกันฯ                          กรรมการและเลขานุการ               
มีหน้าที ่  
 ๑. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกมาตรฐานด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและ
เหมาะสม 
 ๒. ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานการประเมินที่แสดงถึงการประเมินรายบุคคลในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและครู 
 ๓. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าเล่มรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ      
สถานศึกษา ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา พร้อมทั้งประเมิน  เล่มรายงานตามแบบสรุปผลการ
ประเมิน ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีก าหนด  
 ๔. ผู้ทรงคุณวุฒิบันทึกให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
        
 
 

(  นายบุญเลิศ แสวงทอง  )  
ผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองที่
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐาน การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่งคือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจึงขอ
ยกเลิกประกาศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน  
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีคุณภาพและมาตรฐาน น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

                
    ( นางวิชญาณี   บุญทวี ) 
ผู้อานวยการโรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 256๓ 
.................................................................................  

 
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 
29  มกราคม 2563  ได้พิจารณา ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2563  มีมติเห็นชอบและรับรอง ค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าป ี2563 ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

(นายไพโรจน์  ผ่องเกษม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 25  พฤศจิกายน 2563 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
  2) นักเรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
  3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ ์ 
  4) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้  
  5) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  
  6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
  3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
  4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 โรงเรียนก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน  
 2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
 2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมาย  
 2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
 2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2563 
..................................................................... 

  
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ 
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด  
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน  และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง  ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีคุณภาพและ
มาตรฐาน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 
2563  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑3  กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 

          (นางวิชญาณี    บุญทวี)    
            ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2563 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 70  ได้ระดับดีขึ้นไป 

3) นักเรียนมีผลงานการสร้างนวัตกรรม จากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถ
อธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

ร้อยละ 37.5  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 60.22  

ได้ผลการเรียน 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ 73.33  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 
2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ระดับดเีลิศ 
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ระดับดเีลิศ 
2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับดเีลิศ 
2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดเีลิศ 
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดเีลิศ 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดเีลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง
และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ระดับดีเลิศ 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
81 ขึ้นไป 4.01 – 5.00 5 ยอดเยี่ยม 
71 - 80 3.01 – 4.00 4 ดีเลิศ 
61 – 70 2.01 – 3.00 3 ดี 
51 – 60 1.01 – 2.00 2 ปานกลาง 
ต่ ากว่า 50 0.00 – 1.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
 3.  การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภา พ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 256๓ 
................................................................................. 

 
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 
29  มกราคม 2563  ได้พิจารณา ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2563  มีมติเห็นชอบและรับรอง ค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าป ี2563 ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

(นายไพโรจน์  ผ่องเกษม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน Q-info 
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ภาพการประชุมการใช้งานระบบ SMSS 
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ภาพการประชุมติดตามผลการเรียน 0 ร มส. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา                                                       
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

 
59 

 

ภาพธนาคารโรงเรียน 
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โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ TSQP2 
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ภาพกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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ภาพกิจกรรม PLC 
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ภาพกิจกรรมการนิเทศการสอน 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


