
 ๑๓ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ส่วนที่ ๒ สถานภาพสถานศึกษา 

 

ผลการประเมินสถานภาพสถานศึกษา 
 
 ๑. ด้านปริมาณ 
   ๑) การรับนักเรียน โรงเรียนสามารถรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนได้ร้อยละ ๗๐ 
เนื่องจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีโรงเรียนขยายโอกาส และการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 
ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา ๒๕๖๐, ๒๕๖๑, ๒๕๖๒) 

 
ระดับชั้น

เรียน 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.๑ ๔๖ ๔๗ ๙๓ ๔๘ ๕๐ ๙๘ ๔๗ ๔๙ ๙๖ 
ม.๒ ๓๐ ๔๘ ๗๘ ๓๗ ๔๓ ๘๐ ๕๒ ๕๒ ๑๐๔ 
ม.๓ ๓๑ ๓๗ ๖๘ ๒๘ ๔๕ ๗๓ ๔๕ ๔๙ ๙๔ 
รวม ๑๐๗ ๑๓๒ ๒๓๙ ๑๑๓ ๑๓๘ ๒๑๕ ๑๔๔ ๑๕๐ ๒๙๔ 
ม.๔ ๒๘ ๑๒ ๔๐ ๑๓ ๒๗ ๔๐ ๑๖ ๒๙ ๔๕ 
ม.๕ ๑๒ ๑๙ ๓๑ ๑๖ ๒๗ ๔๓ ๑๓ ๒๘ ๔๑ 
ม.๖ ๑๑ ๑๕ ๒๖ ๑๑ ๑๖ ๒๗ ๑๕ ๒๗ ๔๒ 
รวม ๕๑ ๔๖ ๙๗ ๔๐ ๗๐ ๑๑๐ ๔๔ ๘๔ ๑๒๘ 

รวมทั้งหมด ๑๕๘ ๑๗๘ ๓๓๖ ๑๕๓ ๒๐๘ ๓๑๖ ๑๘๘ ๒๓๔ ๔๒๒ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

 

 
 
 
 จากแผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ พบว่าจ านวนนักเรียนโรงเรียน
ไทรโยคน้อยวิทยาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนนักเรียนลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒๐ คน และ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการเพ่ิมจ านวนนักเรียนจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐๖ คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยามีแนวโน้มจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนจะเพ่ิมข้ึน 
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ปีการศึกษา๒๕๖๐ ปีการศึกษา๒๕๖๑ ปีการศึกษา๒๕๖๒

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวน
นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐-
๒๕๖๒



 ๑๕ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

๒. ด้านคุณภาพ 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 
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 ๑๖ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ตารางที่ ๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

 

   

แผนภูมแิสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรยีน ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 51.56 23.04 28.15 28.88 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.36 24.72 29.22 30.75 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 55.91 26.29 30.22 32.98 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 



 ๑๗ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ตารางที่ ๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรยีน ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 34.18 18.38 24.11 32.65 20.41 

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 40.30 22.81 27.39 34.48 26.04 

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 



 ๑๘ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2560-2562 

 

 

ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 2560 - 2562                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รายวิชา  ปี 2560 ปี 2561  
ปี 2562 

เปรียบเทียบปี
2561กับปี2562 

ภาษาไทย 45.15 47.35 51.56 สูงกว่า 
คณิตศาสตร ์ 22.59 25.46 23.04 ต่ ากว่า 
วิทยาศาสตร์ 29.41 31.49 28.15 ต่ ากว่า 
ภาษาต่างประเทศ 26.76 26.27 28.88 สูงกว่า 
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 ๑๙ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2560-2562 

 

 

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 2560 - 2562               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รายวิชา  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 เปรียบเทียบปี
2561กับปี

2562 
ภาษาไทย 45.57 40.54 34.18 ต่ ากว่า 
คณิตศาสตร ์ 16.32 17.87 18.38 สูงกว่า 
วิทยาศาสตร์ 25.68 24.83 24.11 ต่ ากว่า 
ภาษาต่างประเทศ 23.47 22.87 20.41 ต่ ากว่า 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30.31 29.97 32.65 สูงกว่า 
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 ๒๐ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี ๓ 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

    / 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    / 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

    / 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    /  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

 /    

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   /  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

    / 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดย            
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

    / 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลกการพัฒนาให้บรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการ จัดตั้ง
สถานศึกษา 

    / 

ตัวบ่ งชี้ ที่  ๑๐  ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    / 

 



 ๒๑ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

    / 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

    / 

 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวชี้วัด ตั้งแต่ ๘๐  ขึ้นไป           ใช่           ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้         ใช่             ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่          ไม่ใช่ 

 
      สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก มาตรฐานที่ ๕ .๔ ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
๑.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
    ๑.๑ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
           รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ดีมาก 

    ๑.๒ ผู้เยนมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๙๐ ดีมาก 
๒.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๓๔ ดีมาก 
    ๒.๑ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ๔.๐๐ ๓.๖๐ ดีมาก 



 ๒๒ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

    ๒.๒ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔.๐๐ ๓.๘๕ ดีมาก 
    ๒.๓ ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ๒.๐๐ ๑.๘๙ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ ๙.๒๑ ดีมาก 
    ๓.๑ ผู้เรียนค้าคว้าหาความรู้จากการอ่านและ 
           ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕ ๔.๖๑ ดีมาก 

     ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืน 
             ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๕ ๔.๖๐ ดีมาก 

๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
      ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด ๕.๐๐ ๔.๒๕ ดี 
      ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ๕.๐๐ ๔.๒๕ ดี 
๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐ ๗.๐๕ ต้อง

ปรับปรุง 
    ๕.๑ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาไทย       ในระดับ ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๑๓ พอใช้ 

    ๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            คณิตศาสตร์     ในระดับ ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๙๐ ต้อง
ปรับปรุง 

    ๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            วิทยาศาสตร์    ในระดับ ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๒๗ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

    ๕.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            สังคมศึกษา    ในระดับ ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๔๑ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

    ๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            สุขศึกษาและพลศึกษา  ในระดับ ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๒๙ พอใช้ 

   ๕.๖   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             ศิลปะ      ในระดับ ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๗๓ ต้อง
ปรับปรุง 

    ๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            การงานอาชีพ     ในระดับ ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๔๓ พอใช้ 

    ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ภาษาต่างประเทศ   ในระดับ ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๘๙ ต้อง
ปรับปรุง 

๖.ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 



 ๒๓ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

    ส าคัญ    
     ๖.๑ ประสิทธิผลของการด าเนินการของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
      ๖.๒  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
๗.ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

   ๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ 
            ผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐  

    ๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑.๐๐ ๐.๘๐  
    ๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ๒.๐๐ ๒.๐๐  
 ๘.พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
     และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๖๕ ดีมาก 

      ๘.๑เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

๒.๕๐ ๒.๑๕  

      ๘.๒ เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐  

 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐  
๙.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ 
    วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

 ๑๐.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
๑๑.ผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒.ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๐.๐๕ ดี 
 
 
 



 ๒๔ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป          /      ใช่          ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด๑๒ ตัวบ่งชี้   /  ใช ่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  /ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    / ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภายในและภายนอก 
         จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี 

ต่ออาชีพสุจริต 
             ด้านการจัดการศึกษา 

๑. ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ งานสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาที่ส าคัญ ๆเป็นจ านวนมาก สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
         จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑.ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
                    ๒. ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
                    ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระและผลการทดสอบระดับชาติ 
         ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
                     ด้านคุณภาพผู้เรียน 
                     ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์
เพ่ือเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก      
 



 ๒๕ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

           จุดที่ควรพัฒนา     
 ด้านการจัดการศึกษา 
 ๑. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทา
สติปัญญา 
            ๒. การบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 ๓. การนิเทศภายใน ก ากับติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
 ๔. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
           ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

๑. การมีกระบวนการนิเทศภายในโดยมีแผนการนิเทศและด าเนินงานตามแผน การก ากับติดตาม 
การบันทึกการนิเทศ น าผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการนิเทศ 
            จุดที่ควรพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
           ๑. ด าเนินการก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
            ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
           ๑. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
 จดัท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

  ๒. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และการ
น าไป 

ใช้ประโยชน์ 
         ๓. ด าเนินการก ากับ ตืดตาม ประเมินผลและรายงานการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
           จุดที่ควรพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

๑. กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา การด าเนินงาน ก ากับติดตาม ประเมินผล และ 
รายงานผล โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  
จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 
            ข้อเสนอแนะในการพัฒนา          
            ๑. การก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผล โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 
              ๒. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน 
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ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผล โครงการกิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
            จุดที่ควรพัฒนาด้านมาตรการส่งเสริม 

๑. การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ มีการนิเทศ ติดตามสรุป 
และรายงานการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
            ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

๑. ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจร (PDCA) 
๒. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน 

ตามโครงการ  กิจกรรมพิเศษ 
๓. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
๔. สรุปโครงการ  กิจกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษ    

ตอบนโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
             ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จากหน่วยงานภายนอก(รอบสาม) 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมากอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควร                            

ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงต่อกว่าเกณฑ์ให้มากขึ้น  โดยส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบ ๕ หมู่ และมีจ านวนเพียงพอ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

๒) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดีมากอยู่แล้ว 
สถานศึกษาจึงควรจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่
ดีของโรงเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
                 ๓)  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีมากอยู่แล้ว 
สถานศึกษาจึงควรจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งใน
และนอกสถานศึกษาให้มากข้ึน จากการดู  การฟัง การลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
                   ๔) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดให้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์การแก้ปัญหาการตัดสินใจ และคิดอย่างเป็นระบบ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรมชัดเจน 
                  ๕) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยการคิดวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการทาง
สมองของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม  จัดเข้าค่ายวิชาการ  จัดสอนซ่อมเสริมและจัดหาแนวข้อสอบ O-NETมาให้ผู้เรียน
ทดลองท าให้มากขึ้นตลอกปีการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
สถานศึกษาควรประชุมวางแผนร่วมกับครูที่จบวิชาเอกในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  ๖) สถานศึกษาด าเนินงานส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียน “สุขภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์” ดีมาก 
อยู่แล้ว  จึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนโดยการออกก าลังกายสม่ าเสมอ  การรับประทานอาหารมี 
คุณค่าทางอาหารครบ ๕ หมู่  อย่างเพียงพอเพ่ือให้มีสุขภาพดี และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลทั่วไป  เพื่อให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “สุขภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์”อย่างยั่งยืน 
                  ๗) สถานศึกษาด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา “โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” และ “โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา”ดีมากอยู่แล้ว สถานศึกษาจึงควรจัด 
กิจกรรมส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการเล่นกีฬา ให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด 
          ๒. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
                  ๑) สถานศึกษาควรด าเนินงานด้านวิชาการในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
                 ๒)คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินงานตามระเบียบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                 ๓) สถานศึกษาควรพัฒนาการด าเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผู้เรียนให้อยู่ในระดับดี เพ่ือให้สามารถรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
           ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                    สถานศึกษาควรมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง และส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการจัดบรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ การดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
                   สถานศึกษามีการพัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในดีมากอยู่แล้ว  แต่สถานศึกษา
ควรประสานความร่วมมือกับต้นสังกัดอย่างใกล้ชิด เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีการประกัน
คุณภาพภายในที่เป็นระบบและยั่งยืน 
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ด้านคุณภาพ 
สรุปผลการประมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

ดีมาก ดีมาก 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ดีมาก ดีมาก 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ดีมาก ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ดีมาก ดีมาก 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

ดีมาก ดีมาก 

๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีมาก ปรับปรุง 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ดีมาก ดีมาก 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ดีเยี่ยม ดี 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนไปตามเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดีมาก 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ ดี ปรับปรุง 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูที่การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมปิัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



 ๓๐ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

ดีมาก ดีมาก 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ดีมาก ดีมาก 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 
การกระจายอ านาจ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 

ดีมาก ดี 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 
 

ดีเยี่ยม ดีมาก 



 ๓๑ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๙.๒ คณะกรรมการการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ดี ดี 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ดีมาก ดีมาก 
๑๐.๒ จัดรายวชิาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ด ี ดี 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ดีมาก ดีมาก 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีมาก ดีมาก 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



 ๓๒ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑๒.๒ การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ดี ดี 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก ดีมาก 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ดีมาก ดีมาก 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีมาก ดีมาก 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

ดีมาก ดีมาก 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ดีมาก ดีมาก 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ดีมาก ดีมาก 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

ดีมาก ดีมาก 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ดีมาก ดีมาก 



 ๓๓ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ) 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก ดีมาก 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่า
ที่ผ่านมา 

ดีมาก ดีมาก 

สรุปผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียน (SWOT Analysis) 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
จุดแข็ง/จุดเด่น 
1. ด้านบุคลากร 
 บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความช านาญ 
คุณธรรม บุคลากรมีครบตามกลุ่มสาระ  และมีศักยภาพที่สามารถถ่ายทอดการเรียนการสอนได้ดี    ผู้บริหารมี
ภาวะความเป็นผู้น า บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทุ่มเทเสียสละในหน้าที่ของตนเอง 
 
2. ด้านการบริหารงานขององค์กร 
 โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ชื่อเสียง งานพิเศษ เช่น งานสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนได้รับ
รางวัลระดับสูง (แต่ขาดประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับรู้) 
 
3. ด้านผู้เรียน 
 นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ าใจ  อ่อนน้อม  ถ่อมตน  จ านวนนักเรียนมีจ านวนที่เหมาะสมและสะดวกต่อการ
พัฒนา   นักเรียนมีความรู้ความสามรถในหลายๆด้าน 
 
4. ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ท าเลที่ตั้งเหมาะสมดี  ติดถนนใหญ่สายหลัก  การ
คมนาคมสะดวก  มีรถเมล์ผ่าน  สภาพแวดล้อมดี  รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ   อยู่ในที่ที่มองเห็นง่าย           ใกล้
แหล่งชุมชน สถานที่ราชการ  หน่วยงานต่างๆ อาคารสถานที่สวยงาม  ภูมิทัศน์ติดกับธรรมชาติ มีบรรยากาศร่ม
รื่นน่าอยู่ โรงเรียนดูสวยงาม 
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จุดด้อย/จุดอ่อน 
1. ด้านบุคลากร 
 บุคลากรของโรงเรียนบางส่วนขาดการติดต่อประสานงานกัน ขาดการพูดคุย ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดี  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหารยังมีน้อย การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน น้อยมาก  ขาดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวของบุคลากร  ครูและผู้บริหารขาดการเข้าหาชุมชนน้อย
เกินไป  การร่วมมือในการท างานยังไม่มีความร่วมมือกันเท่าที่ควรโดยเฉพาะ (ท าตามค าสั่ง)  ผู้บริหารและครู
ย้ายบ่อยท าให้ระบบการท างานขาดความต่อเนื่อง  ผู้บริหารเปลี่ยนบ่อยแต่นโยบายต่างกัน โครงการและงาน
ต่างไม่ต่อเนื่อง   ครูในโรงเรียน ยังมีคณะครูหลายคนยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และนักเรียนก็ไม่เข้าใจในงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเกิดปัญหาในการท างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เพราะตอนนี้มีแต่ครูท าแล้วคิดวิเคราะห์ให้ นักเรียนเขียนข้อความแบบที่ก าหนดให้   คณะครูแตกแยกขาด
ความสามัคคี  ครูบางคนไม่มีใจรักในโรงเรียนมากพอ เพราะไม่ใช่คนท้องถิ่นถึงแม้ครูบางคนทุ่มเทเพ่ือนักเรียน 
แต่พอเจอปัญหาและอุปสรรคที่หนักเกินไป ท าให้ถอดใจและท้อ 

 
2. ด้านการบริหารงานขององค์กร 
  โดยรวมของการบริการองค์กรพบว่าองค์กรขาดการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน งบประมาณน้อย  
การบริหารจัดการขาดความชัดเจนในจุดเน้นและเป้าหมายของการเรียน  ควรที่จะขับเคลื่อนไปทิศทางใด อะไร
ส าคัญหลักหรือรอง  กฎระเบียบส าหรับนักเรียนมีแต่ท าไม่จริงจัง  การบริหารจัดการภายในองค์กร ของฝ่าย
บริหารยังมีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์ การจัดการระเบียบวินัยของนักเรียน  โรงเรียน ครู นักเรียนละชุมชน ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมื่อมีกิจกรรมอะไร มักไม่ได้รับความร่วมมือที่ดี 
 
3. ด้านสวัสดิการ สร้างขวัญและก าลังใจ 

ขวัญและก าลังของครูในการท างาน ควรมีความยืดหยุ่น และเอ้ืออารีต่อกัน เห็นอกเห็นใจ ไม ่   เคย
ให้ขวัญก าลังใจกับราชการครูเลย 
 
4. ด้านผู้เรียน 
 โรงเรียนขาดการร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียนในการให้ความส าคัญในการศึกษาของนักเรียนในการ
ปกครอง รับนักเรียนเข้าง่าย และให้นักเรียนออกง่าย  นักเรียนมีความแตกต่างทางด้านพ้ืนฐานทางการเรียน
ค่อนข้างมาก พฤติกรรมนักเรียนยังไม่เหมาะสม  นักเรียนขาดความรับผิดชอบ  ขาดจิตส านึกที่ดีและจิต
สาธารณะ มีแต่น้อย   ขาดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถ  นักเรียนออกนอกบริเวรโรงเรียนได้หลายด้าน   
นักเรียนใช้สื่อในทางที่ผิด  ผู้ปกครองมีรายได้น้อย จึงมีเงินไม่มากพอที่จะสนับสนุนนักเรียนทางด้านการเรียน
อย่างเต็มที่   นักเรียนมีปัญหาครอบครัว ท าให้ขาดโอกาสที่ดี   นักเรียนขาดระเบียบวินัย แต่งกายและชอบโดด
เรียน 
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5. ด้านชุมชน 
 โรงเรียนขาดความเชื่อมั่นจากชุมชน  มีชื่อเสียงที่ไม่ดีภายในโรงเรียนท าให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีกับชุมชน  
ชุมชนให้ความร่วมมือน้อยเกินไป  ขาดการสนับสนุนจากชุมชนชุมชนไม่ค่อยรักโรงเรียนเราเลย ไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือ เชิญก็ไม่ค่อยมา ขออะไรก็ไม่ค่อยได้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่ค่อยสละเวลามาร่วมกิจกรรมต่างๆกับ
โรงเรียน 
6. ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ 
 โรงเรียนมีการรักษาความสะอาด  ยังไม่ทั่วถึง บริเวณโดยรอบของโรงเรียนมีความทึบของบริเวณ
โรงเรียนยังไม่โปร่ง สว่าง   Internet โรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 
โอกาส (อยากให้โรงเรียนพัฒนาอะไร) 
1. สถานศึกษา  
 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบ ICT ภายในโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งาน ท ารั้วโรงเรียนโดยรอบ เพ่ือ
มีความปลอดภัย และดูและนักเรียนอย่างทั่วถึง (กรณีมีงบประมาณ) พัฒนาห้องเรียนและสื่อเทคโนโลยีใน
ห้องเรียน  ปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น หอประชุม  ปรับปรุงความสะอาดโดยเฉพาะห้องน้ าครูและนักเรียน   มี
สถานที่ให้นักเรียนเล่นกีฬาเป็นจุด    พัฒนาห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,โรงจอดรถส าหรับคณะครู 
(รถยนต์,รถจักรยานยนต์),สร้างสนามฟุตซอล,ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ,ห้องพัสดุ (น้ าไหลท่วมประจ า,หนูกัด
แผ่นไม้อัดกั้นห้องเป็นรู)  ห้องสมุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ ห้องพยาบาล    ปรับปรุงห้องค้นคว้า (มี
คอมพิวเตอร์ส าหรับให้นักเรียนค้นคว้า) ปรับปรุงระบบน้ าประปาบ้านพักครู 
 
2. ด้านการบริหารงานขององค์กร 

พัฒนาการบริหารจัดการให้แบ่งภาระหน้าที่ให้ดูความสามารถครูด้วย ให้มีความ ยุติธรรม ปฏิสัมพันธ์
แบบพ่ีแบบน้อง  ให้ค าแนะน าเวลามีปัญหากับหน้าที่ไม่ใช่คอยจับผิด ถามไถ่ก่อนตัดสินใจ พัฒนา 4 M = Man 
, Managements, Material, Money  ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบของโรงเรียน 

 
3. ด้านบุคลากร  
 ผู้บริหารจัดแบ่งหน้าที่ของงานให้ตรงกับความสามารถ ทุกคนเป็นครูเหมือนกันหน้าที่หรือภาระงาน
ควรจัดสรรให้เหมาะสม ผู้บริหารควรใส่ใจให้มากกว่านี้ อย่าล าเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง เพราะครูทุกคนมี
ศักยภาพเหมือนกัน และสิ่งที่ควรพัฒนามากที่สุดคือ พัฒนาจิตใจ  ความสามัคคีขององค์กร  การสร้างจิตส านึก
ที่ดีต่อส่วนรวม   การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจ าให้เหมาะสมกับต าแหน่ง  ควรค านึงถึงการท างานในองค์กร 
ทั้งความสัมพันธ์ของครู  ควรมีการจัดสรรงานให้เหมาะสมกับก าลังของผู้รับผิดชอบงาน ต้องมีการกระจายงาน
ให้ชัดเจน และยุติธรรม อยากให้ผู้บริหารเชื่อมความสัมพันธ์ หรือผูกมิตรกับบุคลากรทุกคน ไม่ใช่เฉพาะบางคน 
เนื่องจากความเสมอภาคและความยุติธรรม ความสามัคคีเป็นพ้ืนฐานของการขับเคลื่อนพลังในการท างานใน
องค์กร 
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4. ด้านผู้เรียน 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาระเบียบวินัย และพฤติกรรมของนักเรียน  ส่งเสริมสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน
ให้มากกว่านี้  พัฒนาการเรียนของนักเรียน และบุคลิกภาพ ระเบียบวินัย พฤติกรรมนักเรียน สร้างพฤติกรรม
นักเรียนดีๆ ให้ชุมชนยอมรับ และได้ยินอยู่เสมอๆ  แทนการรับรู้เรื่องไม่ดีต่างๆ เพระทุกโรงเรียนก็มีเด็กดื้อ แต่
เพราะมีสิ่งดีๆมากก็เลย ท าให้ชุมชนยอมรับ  อยากให้พัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียนให้เรียบร้อย พูดจา
ไพเราะ มีสัมมาคาราวะ 
 
5. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 พัฒนาการเรียนของผู้เรียน เน้นการเรียนการสอน  การจัดการโครงสร้างของโรงเรียน ควรให้มีรูปแบบ
ที่แน่นอนเพื่อใช้ได้ตลอด  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คืนครูสู่ห้องเรียนไม่ใช่เน้นเอกสารโครงการมากมาย แต่
ไม่ได้กับผู้เรียนโดยตรง  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านบุคลากร  
 ควรเสริมสร้างขวัญก าลังใจและบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน  ควรจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดของ
บุคคลากรในโรงเรียนเพ่ือประสานสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในโรงเรียนและผู้บริหาร   ควรมีการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน เช่น การน าครูและบุคลากรในโรงเรียนไปอบรม เพ่ือความสามัคคีของบุคลากรมากยิ่งขึ้น   
พัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้นนักเรียนจะเก่งจะดี ครูต้องเก่งดีเป็นที่หนึ่งก่อน  ท าอย่างไรให้ทุกคน ครู นัก
เรียนรู้หน้าที่ของตนและรับผิดชอบต่อหน้าที่  พัฒนาคณะครูให้มีความรักใคร่กลมเกลียวฉันท์พ่ีน้อง เพ่ือให้งาน
ของโรงเรียนขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี  ครูที่ปรึกษาควรดูนักเรียนการแต่งกาย พฤติกรรมของนักเรียนทุกวัน  ครู
ควรเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การแต่งกาย บุคลิกภาพ  พัฒนาทางด้านวิชาการแก่นักเรียนให้เพ่ิมขึ้น  ควรจริงจัง
กับงานปกครองมากกว่านี้  ขอแนวทางที่ชัดเจน เชื่อว่าครูเราพร้อมท างาน แต่ก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาเด็กเก่ง ให้
สร้างชื่อเสียงควบคู่กันไป  อยากให้มีการพัฒนาครูให้ตรงจุด เช่น จัดครูไปอบรมต่างๆควรให้ตรงกับกลุ่ม ไม่ใช่
เน้นแต่งานสวน   สร้างความปรองดอง และความเสมอภาคแก่บุคลากร   ควรสร้างกฎระเบียบที่ชัดเจนในการ
เข้าออกของนักเรียน หรือมียาม หรือ มีครูท าการเรียนการสอนบริเวณหน้าประตูเพ่ือป้องกันนักเรียนเข้าออกไม่
ตรงเวลา  ควรสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และปรองดอง โดยการจัดกิจกรรมให้ครูบ้าง เช่น การปิดกล่อง
ชอล์ก   ผู้บริหารควรมีความเป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและมอบหมายงานให้มีความเท่าเทียมกัน 
ไม่ใช่ครูบางคน งานสอนก็มีจ านวนมาก งานพิเศษก็มากพอกัน แต่บางคนท้ังการสอนและงานพิเศษก็น้อยพอกัน 
 
2. ด้านผู้เรียน  
 ควรเสริมระเบียบวินัยของผู้เรียน  ควรที่จะปรับปรุง เช่น พฤติกรรมความรับผิดชอบส่งเสริมปลูกฝัง
ด้านระเบียบวินัยนักเรียน มีบทลงโทษที่ปฏิบัติจริง  มีการจัดเวลาช่วงปิดภาคเรียนสอนซ่อมนักเรียนที่มีปัญหา
ไม่ผ่านเกณฑ ์
 
 



 ๓๗ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาปีการศกึษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

3. ด้านการบริหารงาน   
 ควรชะลอโครงการพิเศษต่างๆเพ่ือให้นักเรียนและครูได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่   จัดท า SWOT 
โรงเรียนใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนตรงประเด่น และจัดการได้ถูกทาง ถูกจุด จะดีมากกว่า เพราะจะได้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน   หมายเหตุ  โดยทั้งครู,คณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้ปกครอง เพ่ือออกมาเป็นผลลัพธ์เชิงบวก
มากกว่าเชิงลบ   พัฒนา  4M  ท าอย่างไรให้ทุกคน ครู นักเรียนรู้หน้าที่ของตนและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 
 
4. ด้านสถานที่ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี  
 ควรสนับสนุนทางด้านกีฬา จัดสรรอุปกรณ์ให้นักเรียนพัฒนาทักษะ    อุปกรณ์ในการท าความสะอาด
สถานที่ เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องฉีดยา   ควรพัฒนาความปลอดภัย น่าจะมีป้อมยามหน้าและหลังโรงเรียน
เพ่ือช่วยดูนักเรียนเวลาเข้าออกโรงเรียนว่ามีการอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนรึไม่? อยากให้มีกล้องวงจรปิด
ติดบริเวณโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย 
 
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ด้านวิชาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีกับครูทุกห้อง   ห้องเรียนควรติดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวก 
และติดตั้งโปรเจคเตอร์ทุกห้อง 

 
 

 
 


