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บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 
 

๑. บริบททั่วไป 
ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
ที่ตั้ง         ๒๐ หมู่ ๓ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 
วันก่อตั้ง    วันที่ ๗  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๓๖ 
ครูใหญ่คนแรก   นายส าเนา  โพธิ์ทอง 
เนื้อที่                 ๕๐  ไร่  ๑  งาน ๔๗ ตารางวา 
ประเภทสถานศึกษา   สหศึกษา   นักเรียนไป-กลับ 
จัดการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวนนักเรียน   ๔๔๙  คน 
จ านวนครูและบุคลากร  ผู้บริหาร ๒ คน ครูประจ าการ ๒๓  คน พนักงานราชการ ๒ คน 
      ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 
     แม่บ้าน ๑ คน 
สีประจ าโรงเรียน            เทา  - เขียว 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน    ต้นไทร 
อักษรย่อ    ท.น.ว. 
เว็บไซต์    http://www.syn.ac.th  
อีเมล ์    - 
โทรศัพท์    ๐-๓๔๕๖๕-๐๖๕ โทรสาร  ๐-๓๔๕๖-๕๐๖๕   
วิสัยทัศน์   “โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ทันสมัย 
   บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาการศึกษา

  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ปรัชญา    ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่สัจจะ เสียสละเพ่ือสังคม นิยมประชาธิปไตย 
อัตลักษณ์    ความรู้ดี  มีจิตสาธารณะ  
เอกลักษณ์    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
คติพจน์             ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ  แปลว่า คนย่อมบริสุทธิ์ไดด้้วยปัญญา 
ผู้บริหารโรงเรียน   นายบุญเลิศ  แสวงทอง 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายไพโรจน์ ผ่องเกษม 
 
 
 
 
 
  



๒ 
 

 
๒.  ประวัติโรงเรียน 
                  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เริ่มเปิดสอนครั้งแรกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑ 
ห้องเรียน โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดน้ าตก โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเป็นสาขาของโรงเรียนไทรโยคมณี
กาญจน์วิทยา  ขณะนั้นต าบลท่าเสา ยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่จึงต้องเดินทางไปเรียนที่
อ าเภอไทรโยค และโรงเรียนในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งการเดินทางยากล าบากเสียค่าใช้จ่ายสูง  ชาวบ้าน
ฐานะค่อนข้างยากจน ส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง จนกระทั่งโรงเรียนได้รับการบริจาคที่ดินจากคหบดี 
๔ ท่านคือคุณอรุณ เปรมปราศรัย คุณชูพักตร์ มณีกาญจน์   คุณนิมิต เกียรติกมลวงษ์  และคุณธนู  อัศว
พิศาลบูลย์  ซึ่งต่อมาพระครูนิโครธโยคาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดน้ าตก และนายประทุม  เครือเมฆ  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาในขณะนั้น  รวมทั้งชาวบ้านท่าเสา ได้ร่วมกันขอเปิดโรงเรียนเป็นโรงเรียน
ไทรโยคน้อยวิทยา  
  กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาขึ้นในวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๓๖  
และในปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๔ – ๖ และได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา   
   ปี  พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
         ปี  พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เข้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และได้รับป้ายสนองงานฯ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับป้ายสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
        ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเมินผ่านโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓ 
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เข้าโครงการโรงเรียนด าเนินงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เข้าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ ๑ ในการ
ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ๖๑ โรงเรียน ๖๑ พรรษา เฉลิมพระเกียรติศมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 
   ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม     
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

นายส าเนา        โพธิ์ทอง   พ.ศ. ๒๕๓๖- ๒๕๓๙ 
 นางอุไร            คงพิกุล   พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๒ 
 นายสมบัติ         อ านวย   พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ 
 นายถวิล           ศรีใจงาม  พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ 
 นางนภาลัย        สงวนวงษ์  พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ 
 นางปราณี         ป้านนาค  พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ 
 นางอาลัย         พรหมชนะ  พ.ศ.๒๕๕๔  - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
      นายชนะ         อปราชิตา                   ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ถึง ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
     นายอภิเชษฐ์     เกตุกร                 ๖  มีนาคม ๒๕๕๗  ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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 นายไชยพร มะลิลา   ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ถึง  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 นางวิชญาณี บุญทวี   ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 นายบุญเลิศ  แสวงทอง  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน 
 
๓.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ๑. อาคารเรียน ๒ ชั้น (แบบเบ็ดเสร็จ ๑ ก)   จ านวน  ๑ หลัง 
 ๒. อาคารเรียนชั้นเดียว (แบบเบ็ดเสร็จ ข)   จ านวน  ๑ หลัง 
 ๓. อาคารเรียน ๓ ชั้น (แบบ ๒๑๖ ล)   จ านวน  ๑ หลัง 

๔. อาคารเรียน 216 ล/57-ก       จ านวน  ๑ หลัง 
๕. อาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว (แบบเบ็ดเสร็จ ค )  จ านวน  ๑ หลัง 
๖. อาคารเรียนกึ่งถาวร     จ านวน  ๑ หลัง 

 ๗. หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗    จ านวน  ๑ หลัง 
 ๘. โรงอาหาร(เก่า)   ๓๐๐  ที่นั่ง    จ านวน  ๑ หลัง 
 ๙. โรงอาหาร ๓๐๐  ที่นั่ง    จ านวน  ๑ หลัง 
 ๑๐. ห้องน้ าห้องส้วม แบบ ๖ ที/่๒๗   จ านวน  ๓ หลัง 

๑๑. ห้องน้ าห้องส้วม แบบอ่ืนๆ (FB)   จ านวน  ๑ หลัง 
 ๑๒. ถังเก็บน้ าฝน  คสล.แบบ ฝ.๓๓   จ านวน  ๒ ชุด 
 ๑๓. บ้านพักครูแบบมาตรฐาน ๒๐๕/๒๖   จ านวน  ๓ หลัง 

๑๔. บ้านพักครูแบบมาตรฐาน ๒๐๓/๒๗   จ านวน  ๑ หลัง 
๑๕. บ้านพักภารโรง ๒๐๕/๓๒    จ านวน  ๑ หลัง 

 ๑๖. สนามตะกร้อ     จ านวน  ๑ สนาม 
 ๑๗. สนามฟุตบอล     จ านวน  ๑ สนาม 

๑๘. สนามเปตอง      จ านวน  ๑ สนาม 
๑๙. สนามบาสเก็ตบอล     จ านวน  ๒ สนาม 
๒๐. สนามฟุตซอล     จ านวน  ๑ สนาม 

 ๒๑. อาคารเรือนรักษ์พรรณไม้    จ านวน  ๑ หลัง 
๒๒. อาคารพระครูนิโครธ โยคาภิรักษ์       จ านวน  ๑ หลัง 
๒๓. โรงรถ      จ านวน  ๒ หลัง 
๒๔. สวนพฤกษศาสตร์     จ านวน  ๒ ที ่
 

                   ห้องปฏิบัติการ   
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา     จ านวน  ๑ ห้อง 
 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๒ ห้อง 
 ห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต    จ านวน  ๑ ห้อง 
 ห้องสมุด      จ านวน  ๑ ห้อง 
 ห้องวิทยาศาสตร์      จ านวน  ๔ ห้อง 
 ห้องคหกรรม      จ านวน  ๑ ห้อง 
 ห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์    จ านวน  ๑ ห้อง 
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 ห้องเรียนคุณภาพการงานอาชีพ    จ านวน  ๑ ห้อง 
 ห้องโสตทัศนูปกรณ ์     จ านวน  ๑ ห้อง 
     ห้องเรียนคุณภาพภาษาไทย       จ านวน  ๑         ห้อง 
  
๔.  ข้อมูลผู้เรียน  (ข้อมูล ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ตารางท่ี ๑ แสดงข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน 
ห้อง 

จ านวนผู้เรียนปกติ (คน) จ านวนผู้เรียนเด็กพิเศษ 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๕๒ ๕๓ - - ๑๐๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๔๕ ๕๑ - - ๙๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๔๖ ๕๑ - - ๙๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓ ๒๖ ๔๑ - - ๖๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓ ๑๓ ๓๐ - - ๔๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๑๓ ๒๘ - - ๔๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗ ๑๙๕ ๒๕๔ - - ๔๔๙ 
 
สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ครู   เท่ากับ    ๑๗ : ๑ 

                           สัดส่วนของจ านวนนักเรียน :  ห้อง  เท่ากับ   ๒๖ : ๑ 
                           มีจ านวนครูครบชั้น 

ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง  :  สัปดาห์  เท่ากับ  ๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
      ๔.๑ จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)………๔๔๙…….คน  คิดเป็นร้อยละ…๑๐๐ 
  ๔.๒ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย…….…๓๔๑……คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๕.๙๕ 
  ๔.๓  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม………-……..คนคิดเป็นร้อยละ…… 
   ๔.๔ จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-….คนคิดเป็นร้อยละ……-…… 
   ๔.๕ จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ……๒……..คนคิดเป็นร้อยละ………๐.๔๕…………. 
 
๕. ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ๔ มกราคม ๒๕๖๔) 
ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา  อายุ ประสบการณ์ท างาน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
ท างานเฉลี่ย 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า  
ป.ตรี 

  

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ ๔๙ ๒๖ 
รองผู้อ านวยการ - ๑ - - ๑ - - 
ครูประจ าการ ๙ ๑๗ - ๒๐ ๖ ๓๕ ๑๐ 
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ตารางท่ี ๓  แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก วิชาที่สอน 
๑ นายบุญเลิศ  แสวงทอง ผู้อ านวยการ ค.ม. บริหารการศึกษา - 
๒ นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อ านวยการ ค.ม. บริหารการศึกษา - 
๓ นายอ านวย     มาคงกุล ครู คศ.๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ การงานอาชีพ 
๔ นางสาวสมพิศ      สิทธิประเสริฐ ครู คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 
๕ นางสาวจินดาพร   ทองอ้ม ครู คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
๖ นางสาวสิวินีย์     ประจ าถิ่น ครู คศ.๓ วท.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์
๗ นายบัณฑิต     ดอกเข็ม ครู คศ.๒ ศษ.ม. บริหารการศึกษา สุขศึกษา-พละ 
๘ นายอนันต์      กระชอนสุข ครู คศ.๒ วท.บ. เคม ี เคม ี
๙ นางจันธ์จิลา    ห้วยหงส์ทอง ครู คศ.๒ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

๑๐ นางสาวพิมพ์พิชชา    สุนจิรัตน์ ครู คศ.๒ ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
๑๑ นางสาวกาญจนา    หงษโ์ต    ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๑๒ นายบัณฑิต     บุญเพชร ครู คศ.๑ ศศ.ม. บริหารการศึกษา เคม ี
๑๓ นางสาวพรสุดา     แสงงาม ครู คศ.๑ กศ.บ. การสอนชีววิทยา ชีววิทยา 
๑๔ นางสาวดารารัตน์    ไชยสาร ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๕ นางสาวณัฐชกานต์    วงศ์ศัย ครู คศ.๑ ศษ.บ. การแนะแนว แนะแนว 
๑๖ นางสาวณัฐกาญจน์     แช่มช้อย ครู คศ.๑ รม. รัฐศาสตร ์ สังคม 
๑๗ นายพรเทพ   พันพุก ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 
๑๘ นายยะนัย   เลิศธนโยธิน ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
๑๙ นายคมศักดิ์   จันทโชติ ครู คศ.๑ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์
๒๐ นางนลัทพร  พูลทิพยานนท์ ครู คศ.๑ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๒๑ นางสาวกอบกุล   หลักค า ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
๒๒ นายธวัชชัย   สุขส าราญ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๒๓ นายวีรวัฒน์   พนาสณฑ์ ครูผู้ช่วย ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ 
๒๔ นางสาวนภาพร   สุขสมกิจ ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย 
๒๕ นางสาวดาวประดับ   เรืองศิริ ครูผู้ช่วย บธ.บ. วุฒิครูอื่นๆ คอมพิวเตอร ์
๒๖ นายพรพระกาฬ    ทองแก้ว พนักงานราชการ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
๒๗ นายพัฒนศักดิ์    เหลืองสะอาด พนักงานราชการ วท.บ. เครื่องกล การงานอาชีพ 
๒๘ นางสาวชนมน     ดาโอภา ครูอัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา นาฎศิลป ์

ครูอัตราจ้าง ๑ ๒ - ๓ - ๓๐ ๕ 
พนักงานราชการ ๒ - - ๒ - ๔๐ ๑๐ 
ช่างไฟฟ้า ๑ - ๑ - - ๕๓ ๒๖ 
พนักงานขับรถ - - - - - - - 
ยาม - - - - - - - 
อ่ืน ๆ(ระบุ) 
ธุรการ 
แม่บ้าน 

 
- 
- 

 
๑ 
๑ 

 
- 
๑ 

 
๑ 
- 

 
- 
- 

 
๔๑ 
๕๒ 

 
๒ 
๔ 

รวม ๑๖ ๒๒ ๓ ๒๘ ๗ ๔๓ ๑๓ 



๖ 
 

๒๙ นายรัฐติชัย   ภูษณะพงษ์ ครูอัตราจ้าง ค.บ. ดนตร ี ดนตร ี
๓๐ นายอารีย์      จงเจริญ พนักงานบริการ ม.ปลาย - ช่างไฟฟ้า,ช่างโลหะ 
๓๑ นางสมศรี      หล้าช่อง เจ้าหน้าท่ีธุรการ บ.ชบ. การบัญชี - 
๓๒ นางยุพิน      จันทร์หอม แม่บ้าน ปวส. โภชนาการและอาหาร ท าความสะอาด 

๖.  สภาพชุมชนโดยรวม 
  สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะไม่แออัด  มีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างถูกต้องตาม
ระเบียบการวางผังเมือง  เนื่องจากอยู่ในเขตเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย  มีตลาดท่าเสาเป็นศูนย์กลางการ
ซื้อขาย  มีตลาดนัดทุกวันจันทร์  วันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์ มีศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาคือวัดน้ าตก เป็น
วัดเจ้าคณะอ าเภอ  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือประเพณีสงกรานต์   มีสถานที่ราชการคือ
หมวดการทางไทรโยค  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลท่าเสา  และโรงเรียนอนุบาลไทรโยค           
มีหน่วยงานอ่ืนสนับสนุนเช่น ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  มีประชากรประมาณ 
๓,๘๐๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ร้านค้า และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลักคือรับจ้างทั่วไป และเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๗๐,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๓ คน ร้อยละ ๔๐ เป็นคนเชื้อสายพม่า มอญ กระเหรี่ยง มีเขตพ้ืนที่บริการ ๗ หมู่บ้านได้แก่         
๑. หมู่บ้านพมุ่วง-พุพง  ๒. วังใหญ่ ๓. ช่องแคบ ๔. วังกระแจะ ๕. พุองกะ  ๖. พุตะเคียน ๗. พุเตย 
 
๗. ผลการด าเนินงานในรอบ ๓ ปีท่ีผ่านมา 
 
       ตารางที่ ๔ คะแนน O-NET ม.๓ ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา    

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2560 - 2562                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

กลุ่มสาระ ปี 2560 ปี 2561 
 

ปี 2562 
เปรียบเทียบปี

2561กับปี2562 
กลุ่มสาระภาษาไทย 45.15 47.35 51.56 สูงกว่า 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 22.59 25.46 23.04 ต่่ากว่า 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 29.41 31.49 28.15 ต่่ากว่า 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 26.76 26.27 28.88 สูงกว่า 

  
คะแนน O-NET ม.๓ ยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

      ตารางท่ี ๕ คะแนน O-NET  ม.๖  ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา    
   

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 2560 - 2562              
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

รายวิชา  ปี 2560 ปี 2561 
 

ปี 2562 
เปรียบเทียบปี

2561กับป2ี562 

ภาษาไทย 45.57 40.54 34.18 ต่่ากว่า 

คณิตศาสตร ์ 16.32 17.87 18.38 สูงกว่า 

วิทยาศาสตร ์ 25.68 24.83 24.11 ต่่ากว่า 

ภาษาต่างประเทศ 23.47 22.87 20.41 ต่่ากว่า 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 30.31 29.97 32.65 สูงกว่า 

 
คะแนน O-NET ม.๖ ยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 
 
 ตารางท่ี ๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓ ปีย้อนหลัง 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไประดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๘ 
 

 
 จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 256๐ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒  พบว่า เกือบทุกรายวิชามีผลการ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไปในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่่ากว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยกเว้นวิชาศิลปะ 
 
๘. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ตารางที่ ๗ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี  
             ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
    ที่พึงประสงค ์

๑๐ ๙.๓๔ ดีมาก 

๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ ๙.๒๑ ดีมาก 
๔.  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐ ๘.๕๐ ดี 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐ ๘.๔๖ ดี 
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๐ ๘.๐๐ ดี 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
    การพัฒนาสถานศึกษา 

๕ ๔.๘๐ ดีมาก 

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
    โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕ ๔.๖๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
    และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
      ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
๑๑. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ 
      เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
      มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น 
      เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ ๔ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๐.๐๕ ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป    ใช่  ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไป ๑๐ ตัวบ่งชี้จากทั้งหมด๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่  ไมใ่ช่ 
 



๙ 
 

  สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
หมายเหตุ  มาตรฐานที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
               ๑.๑ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดให้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรมชัดเจน 
               ๑.๒ ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการพัฒนา
ทางสมองของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม จัดสอนซ่อมเสริมและจัดหาแนวข้อสอบ O – NET มาให้นักเรียนทดลองท าให้
มากขึ้น 
  ๒. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบริเวณ
ภายนอกสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยต่อผู้เรียนให้มากข้ึน 
  ๓. ด้านบริหารการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        ครูควรวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนแล้วย าผลมาผลิตสื่อโดยเฉพาะสื่อจากคอมพิวเตอร์หรือสื่อสิ่งอ่ืน และ
มีการน ามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังอยู่เสมอให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
  สภาพครอบครัว  สิ่งแวดล้อม  สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน  เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

๕. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต้นสังกัด และ สมศ. 
 

  ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ มาตรฐาน โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ๑. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๒. การก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบของผู้เรียน 
  ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาและระดับชาติของผู้เรียน 
  ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน 
  ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
เพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก 
 



๑๐ 
 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  ๑. การพัฒนาครูให้มีการจัดการะบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากยิ่งขึ้นและสร้างระบบ
นิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ 
  ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  ๑. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
จัดการเรียนรู้ 
  ๒. ครูควรได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนความร็ ความสามารถพัฒนา
ตนเอง มีการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรจัดท าบันทึกหลัง
สอน และท าวิจัยในชั้นเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูสอน 
  ๓. กานิเทศภายใน ก ากับติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๑. การด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดท าทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๒. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และไปใช้
ประโยชน์ 
  ๓. การด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ๑. กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา การด าเนินงาน ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลโครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุตามวิสัยทั ศน์ ปรัชญา จุดเน้น 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ๑. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลโครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
  ๒. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน
ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลโครงการที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
  ๑. การด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ มีการนิเทศ ติดตาม สรุปและ
รายงานการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง 



๑๑ 
 

  ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
  ๑. ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  ๒. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมพิเศษ 
  ๓. นิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ๔. สรุปโครงการกิจกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการกิจกรรมพิเศษตอบสนอง
นโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
 
 
 
 


