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ค ำน ำ 
  
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ๓  มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป 
 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี         
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียน และได้จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเผยแพร่ให้ ครู นักเรียน และชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
ของโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ เพื่อร่วมมือกันในการจัดการศึกษา 
 ในการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลและมีส่วนจัดท าเอกสารฉบับนี้ให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
        
 
 
                       นายพงศ์พันธ์  เจริญผล 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารงุ 
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สำรบัญ 

                       หน้ำ 
             
    บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร        ก 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐำน 
   ข้อมูลทั่วไป         ๑ 
   แนวทางการจัดการศึกษา       ๓  
   ข้อมูลบุคลากร         ๕ 
   ข้อมูลนักเรียน         ๙  
   ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา             ๑๐  
ส่วนท่ี ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ              
   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน                           ๑๕ 

  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา          ๒๑ 
        มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ          ๒๔                  
            ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา             ๒๗  
ส่วนท่ี ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรช่วยเหลือ              
   สรุปผล                 ๒๙  
     แนวทางการพัฒนาในอนาคต               ๓๐ 
   ความต้องการและการช่วยเหลือ               ๓๐ 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา    
ภาคผนวก                           ๓๒ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารงุ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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(ก) 
 
 
 
 
 

 
 

 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารงุ  ได้ด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐาน และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด    จากผลการประเมินตนเองในภาพรวมของโรงเรียน  
อยู่ในระดับ  ดีเลิศ    ดังนี ้
มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน                อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ            อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน สภาพชุมชน ท้องถ่ิน จัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด ค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนใหพ้ัฒนา
เต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย           
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และเน้นทักษะการท างานร่วมกนั   ท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรูต้ามหลกัสตูรสถานศึกษา  
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร และค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติเหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียน การสื่อสาร มีความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  มีทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน การท างานหรืองานอาชีพ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนด มีความภูมิใจในท้องถ่ิน 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับ
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น  ดังผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑ 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา  ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา

บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียนลำดตะเคียนรำษฎรบ์ ำรุง 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 

 

คุณภาพการศึกษา  มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล
การประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง   ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและโรงเรียน  และจัดให้มีชุมชนแห่ง    การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียน 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีความปลอดภัย  
จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   ท าให้โรงเรียน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยน าแผน
ไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารทรัพยากร     
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   ดังผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๒ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน    
โดยการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  สอดคล้องกับสภาพ
ผู้เรียน บริบทของโรงเรียนและชุมชน   ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ร่วมกัน
ออกแบบการวัดผลประเมินผลใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน  ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน  ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้  
และประสบการณ์  และน าไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้   ครูท างานวิจัยในช้ันเรียน  ครูรู้จักผู้เรียนเปน็
รายบุคคล  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้  สามารถอยู่ร่วมกันได้
ร่วมกันอย่างมีความสุข   ดังผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๓ 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพืน้ฐำนทั่วไป 
  
๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป  

โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารงุ (Ladtakienradbumroong School) ตั้งอยูเ่ลขที่ ๑ หมู่ ๑๐   
ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บรุี จังหวัดปราจีนบรุี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบรุี 
นครนายก โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๘๓๗๕๗  โทรสาร ๐๓๗-๒๘๓๗๕๗  E-mail : LRB.SPM7@gmail.com 
      

          เว็ปไซต์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบ์ ารงุ 
                     Website : http://WWW.lrb.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 แผนท่ีโรงเรียนลำดตะเคียนรำษฎร์บ ำรุง 

 

mailto:LRB.SPM7@gmail.com
http://www.lrb.ac.th/
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 ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง ได้รับการอนุมัติจัดตั้งข้ึน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙  

ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก มีเนื้อที่ ๒๙๐ ไร่ ๒ งาน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยอาคารเรียน จ านวน ๓ หลัง อาคาร
หลังที่ 1 มีห้องเรียนจ านวน 14 ห้อง อาคารหลังที่ 2 มีห้องเรียนจ านวน 7 ห้อง และอาคารหลังที่ 3 มี
ห้องเรียนจ านวน 13 ห้อง รวมมีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 34  ห้อง 

โดยมีแผนการจัดการช้ันเรยีน ดังนี้ ๑-๑-๑ / ๒-๑-๑ มีนักเรียนทั้งสิ้น จ านวน  ๒๔๕  คน  ครู 
จ านวน  ๑๑  คน  พนักงานราชการ จ านวน ๑  คน   ครูอัตราจ้าง จ านวน ๑ คน  นักการภารโรง จ านวน  ๑ 
คน  และ ครูธุรการ จ านวน ๑ คน    (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 

 
 

 

      ตรำประจ ำโรงเรียน : แสงเทียนส่องสว่างบนอักษรย่อ ล.ร.บ. 
เอกลัษณ์โรงเรียน : คุณธรรมน าชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
อัตลักษณ์โรงเรียน : ลูก ล.ร.บ. กตัญญู รูห้น้าที่ รักศักด์ิศรี มีน้ าใจ ยิ้มไหว้ ทักทายกัน  
สีประจ ำโรงเรียน : น้ าเงิน - ขาว 
ค ำขวัญของโรงเรียน : ระเบียบ ซือ่สัตย์ สจุริตยุติธรรม 
อักษรย่อของโรงเรียน : ล.ร.บ. 

- ๒ - 
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 ลักษณะสถำนท่ีตั้งและชุมชน  
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง ตั้งอยู่ระหว่างเขตชุมชนและย่านธุรกิจ ซึ่งย่านธุรกิจ ได้แก่   

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์  หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ เดอะไพร์ว่ี 1  ตลาดหน้าหมู่บ้านฯ   โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี  โรงงานอุตสาหกรรม 304  ตลาดพลาซ่า 304  โลตัสและบิ๊กซี สาขาศรีมหาโพธิ  
โรงแรมแคนทารี 304   ไทวัสดุปราจีนบุรี สาขาศรีมหาโพธิ เป็นต้น    

บริเวณชุมชนโดยรอบนั้น มีสถานที่ส าคัญ ดังนี้ ทางทิศเหนือคือ โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน  ทางทิศ
ตะวันออกคือ โรงงานเคพีพีสตีล  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือ สวนมนต์โมกบินทร์บุรี และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้คือ เจริญภิญโญยิ่งอพาทเมนต์ HiTech และที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือ โรงเรียนบ้านวังบัวทอง  ทางทิศตะวันตกคือ บ้านหนองกง
ฟาร์มส าเริง และบริษัทซีนอนอินเตอร์ จ ากัด  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้คือ สมใจผลไม้แปรรูป  ทางทิศใต้คือ 
สถานีเพาะช ากล้าไม้กบินทร์บุรี ร้านกาแฟไร่คุณแอร์ และวัดลาดไพรจิตร   

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารงุ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญา 
           ของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติ ร้อยรัดในหลักธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรมภูมปิัญญา พฒันา     
           เทคโนโลยี  มีวิถีประชาธิปไตย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมถึงพร้อมด้วยคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาชาติ  
 

พันธกิจ 
๑. สร้างเสริมและพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองค์การแห่งการเรียนรู้                   
๒. ปลูกฝังศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบัติ    
    อย่างเป็นรปูธรรม ทั้งการบรหิารจัดการศึกษา  และกระบวนการเรียนรู้                                                                                   
๓. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีสว่นร่วมของผูป้กครอง ชุมชน                    

 ๔. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน       
๕. ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน       

              และการเรียนรูอ้ย่างจริงจังรวมทัง้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง           
 ๖. เสรมิสร้างและส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
              พระประมุข โดยเน้นวิถีชีวิตประชาธิปไตยในรูปคณะกรรมการสภานักเรียน เพียรใฝรู่้คู่คุณธรรม  
              เป็นแกนน าสูส่ังคมประชาธิปไตย 
 ๗. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการรกัษาสิง่แวดล้อมภูมิทัศน์ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน สะอาด ร่มรื่น   
              สวยงาม มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                                                                    
 ๘. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ๙. พัฒนาครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพื่อเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียนและการเป็นพลโลก 
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เป้ำประสงค์ (Purpose)  
 1) ผู้เรียนมสีมรรถนะตามหลกัสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 

2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3) โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล 
4) โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1) พัฒนาผูเ้รียนด้วยนวัตกรรมและภูมิปญัญา  
2) พัฒนาระบบบรหิารจัดการสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา 
3) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยครูคุณภาพ 
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ข้อมูลบคุลำกรของสถำนศึกษำ 
 
 ข้อมูลผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายพงศ์พันธ์  เจริญผล 

วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ 088 846 5345 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 

ด ารงต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดเคียนราษฎร์บ ารุง  

ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม  2564 ถึงปัจจุบัน 

นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา 

วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ 

โทรศัพท์ 085 699 1750 

วุฒิการศึกษา ศึกษามหาบัณทิตวิชาเอกการบริหารการศึกษา 

ครุศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนลาดเคียนราษฎร์บ ารุง 

ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม  2564 ถึงปัจจุบัน 

นำยพงศ์พันธ์  เจริญผล 

นำงสำวพัชรำภรณ์  เดชสุภำ 
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 จ ำแนกตำมต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ (ข้อมูล 10 พฤศจิกำยน 2564) 
ครูและบคุลำกร ครู คศ.3 ครู คศ. 2 ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย ครูอัตรำจ้ำง พนักงำน 

รำชกำร 
ธุรกำร รร. นักพัฒนำ 

ปีการศึกษา 2564 2 6 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จ ำนวนตำมระดับกำรศึกษำ 

ฝ่ำยบริหำร/กลุ่มสำระฯ 
จ ำนวนตำมระดับกำรศึกษำ (คน) 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ - - - 1 - - - - - 
รองผู้อ านวยการ - - - - 1 - - - - 
ภาษาไทย - - - 1 - - - - - 
คณิตศาสตร์ - - - - 2 - - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - - 2 - - - - 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 1 - - - - - - - 
สุขศึกษาและพละศึกษา 1 - - - - - - - - 
ศิลปะ 1 - - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - - 1 - - - - 
ภาษาต่างประเทศ - - - - 1 - - - - 
รวม  3 1 - 2 7 - - - - 

 
 

ครู คศ.3
15%

ครู คศ.2
43%ครู คศ.1

7%

ครูผูช่้วย
7%

ครูอตัรจ้าง
7%

พนกังานราชการ
7%

ธุรการ
7%

นกัการฯ
7%

จ ำนวนบุคลำกรทีจ่ ำแนกตำมต ำแหน่ง/วทิยฐำนะ 

ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครูผูช่้วย ครูอตัรจ้าง พนกังานราชการ ธุรการ นกัการฯ
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1. ภำษำไทย
13%

2. คณิตศำสตร์
11%

3. วิทยำศำสตร์
14%

4. สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม

13%

5. สุขศึกษำและพลศึกษำ
12%

6. ศิลปะ
13%

7. กำรงำนอำชีพ
12%

8. ภำษำต่ำงประเทศ
12%

ภำระงำนสอน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และภำระงำนสอน (ข้อมูล 10 พฤศจิกำยน 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสำระฯ (ชม./สัปดำห์) 
๑. ภำษำไทย ๑ 31 

 

๒. คณิตศำสตร์  ๒ 27 
๓. วิทยำศำสตร ์ ๒ 33 
๔. สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ๒ 30 
๕. สขุศึกษำและพลศึกษำ ๑ 29 
๖. ศิลปะ ๑ 31 
๗. กำรงำนอำชีพ ๑ 30 
๘. ภำษำตำ่งประเทศ ๒ 30 
รวม ๒ 30 

ปริญญำตรี
31%

ปริญญำโท
69%

ปริญญำเอก
0%

จ ำนวนบุคลำกรที่จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
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 รำยชื่อครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ จ ำนวน 14 คน 

 
 
 
 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ วุฒิกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

1 นางเกษราภรณ์  ครองกาย ครู ช านาญการพิเศษ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศษ.ม.) 
คณิตศาสตร์ 

2 นายบุญวิชญ์  สัมนา ครู ช านาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ศิลปะ 

3 นางสาวชนภรณ์  หวังสุขกลาง ครู ช านาญการ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

(ศษ.ม.) 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

4 นางสาวจริาวรรณ  พันสะอาด ครู ช านาญการ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

(ศษ.ม.) 
ภาษาต่างประเทศ 

5 นางสาวชไมพร  น้อยศิร ิ ครู ช านาญการ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วท.ม.) 
การงานอาชีพ 

6 นายสุทธิรักษ์  ค าพานนท ์ ครู ช านาญการ 
การศึกษามหาบัณฑิต  

(กศ.ม.) 
ภาษาไทย 

7 นายสุทัศน์  อาญาเมือง ครู ช านาญการ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

8 นางสาวนงลักษณ์  เกินสอน ครู ช านาญการ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.ม.) คณิตศาสตร์ 

9 นางสาววิไลวรรณ  ครูสอน ครู ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

10 นางสาวอภิวรรณ  สุวรรณโชติ ครูผู้ช่วย 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

(ศษ.ม.) 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

11 นายมานัส  อยู่สุขสบาย พนักงานราชการ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

12 นางสาวปรียาภรณ์  ดวงเดือน ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาต่างประเทศ 

13 นางสาวชัชดาภรณ์  นาคเปรม ครูธุรการ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 
- 

14 นายวีรศักดิ์  สีหาราช นักการภารโรง มัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.3) - 

- ๘ - 
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จ าแนกตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง 

 ข้อมูลนักเรียน 
๑. จ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔   รวม  ๒๔๕ คน    
ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 

  ชำย หญิง รวม 
ม.๑ ๒ ๒๙ ๒๒ ๕๑ 
ม.๒ ๑ ๒๒ ๒๐ ๔๒ 
ม.๓ ๑ ๒๒ ๑๙ ๔๑ 
ม.๔ ๒ ๒๐ ๒๗ ๔๗ 
ม.๕ ๑ ๑๑ ๒๐ ๓๑ 
ม.๖ ๑ ๑๓ ๒๐ ๓๓ 
รวม ๘ ๑๑๗ ๑๒๘ ๒๔๕ 

 
จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ 3 ปีย้อนหลัง  

ระดับชั้นเรียน 
ปีกำรศึกษำ 

2562 2563 2564 

ม.๑ 43 ๔๐ ๕๑ 
ม.๒ 29 ๓๙ ๔๒ 
ม.๓ 36 ๒๙ ๔๑ 
ม.๔ 54 ๓๐ ๔๗ 
ม.๕ 23 ๓๗ ๓๑ 
ม.๖ 31 ๒๐ ๓๓ 
รวม 216 ๑๙๕ ๒๔๕ 

 
 
  

 

 

 

 

 

- ๙ - 
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๒. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับสถำนศึกษำ 

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนระดับสถำนศึกษำ 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนเฉลี่ย ร้อยละ 73.71    
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนของผู้เรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนในแต่ละระดับผลกำรเรียน 
ร้อยละท่ีได้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 
ภาษาไทย 245 52 30 36 37 41 28 20 1 67.09 
คณิตศาสตร์ 245 77 21 29 28 18 31 40 1 67.44 
วิทยาศาสตร์ 245 166 13 15 25 11 6 7 2 87.16 
สังคมศึกษา 245 92 28 21 22 35 24 22 1 72.70 
สุขศึกษาฯ 245 78 60 43 17 14 21 11 1 77.98 
การงานอาชีพ 245 138 13 19 14 13 30 17 1 79.05 
ศิลปะ 245 83 25 24 29 27 30 26 1 70.15 
ภาษาอังกฤษ 245 71 21 41 31 19 23 38 1 68.08 

รวม 1,960 757 211 228 203 178 193 181 9 73.71 
ร้อยละ 100 38.63 10.77 11.63 10.36 9.08 9.84 9.23 0.46  

 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4  ในระดับ ๓ ขึ้นไป (ระดับดี)  
 นักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 61.00 . 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนในแต่ละระดับผลกำรเรียน 
จ ำนวน

นักเรียนทีไ่ด้
ระดับ3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ของ 

นักเรียนทีไ่ด้
ระดับ3ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย 245 52 30 36 37 41 28 20 1 118 48.36 
คณิตศาสตร์ 245 77 21 29 28 18 31 40 1 127 51.83 
วิทยาศาสตร์ 245 166 13 15 25 11 6 7 2 194 79.20 
สังคมศึกษา 245 92 28 21 22 35 24 22 1 141 57.60 
สุขศึกษาฯ 245 78 60 43 17 14 21 11 1 181 73.90 
การงานอาชีพ 245 138 13 19 14 13 30 17 1 170 69.40 
ศิลปะ 245 83 25 24 29 27 30 26 1 132 53.90 
ภาษาอังกฤษ 245 71 21 41 31 19 23 38 1 133 54.30 

รวม 1,960 757 211 228 203 178 193 181 9 1,196 61.00 
ร้อยละ 100 38.63 10.77 11.63 10.36 9.08 9.84 9.23 0.46  

- ๑๐ - 
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 จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในระดับ ๓ ขึ้นไป (ระดับดี) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนในแต่ละระดับผลกำรเรียน จ ำนวน
นักเรียนทีไ่ด้
ระดับ3ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนทีไ่ด้
ระดับ3ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 51 19 5 5 6 6 6 4 0 29 56.86 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 42 16 4 5 5 3 5 4 0 25 59.52 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 41 21 5 5 3 3 2 2 0 31 75.60 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 47 12 6 6 6 5 5 6 1 24 51.06 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 31 12 3 2 2 3 3 4 2 17 54.83 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 33 16 5 4 3 1 1 1 0 25 75.75 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จ ำนวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป

- ๑๑ - 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)   
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 – ๒๕๖4 

ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 

ปีกำรศึกษำ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

ภาษาไทย 49.66 45.53 53.68 34.03 44.78 38.43 
สังคมศึกษาฯ - - - 32.10 32.90 32.69 
ภาษาอังกฤษ 27.56 26.71 26.43 21.09 23.00 17.98 
คณิตศาสตร์ 19.63 18.74 21.68 14.35 18.59 14.84 
วิทยาศาสตร์ 26.28 27.28 28.99 24.21 26.05 27.08 
เฉลี่ยรวม 18.36 18.18 19.27 25.15 29.06 ๒6.20 
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ภาษาอังกฤษ 21.09 23.00 17.98
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- ๑๒ - 
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คณุลักษณะอันพึงประสงค์ ปกีำรศกึษำ 2564 

ระดับชั้น 
จ ำนวน ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ  
นักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
(คน) จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 51 51 100 - - - - - - 

ม.๒ 42 42 100 - - - - - - 

ม.3 41 41 100 - - - - - - 

ม.4 47 47 100 - - - - - - 

ม.5 31 31 100 - - - - - - 

ม.6 33 33 100 - - - - - - 

รวม 245 245 100 - - - - - - 

 
ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คดิวิเครำะห์ และเขียน ปกีำรศกึษำ 2564 

ระดับชั้น 
จ ำนวน ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ  
นักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
(คน) จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 51 49 96.07 2 3.93 - - - - 

ม.๒ 42 21 50.00 21 50.00 - - - - 

ม.3 41 40 97.56 1 2.44 - - - - 

ม.4 47 30 63.82 17 36.18 - - - - 

ม.5 31 12 38.71 19 61.29 - - - - 

ม.6 33 21 63.64 12 36.36 - - - - 

รวม 245 173 70.62 72 29.38 - - - - 

 
 

- ๑๓ - 
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ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

สมรรถนะส ำคัญ 
จ ำนวน ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

นักเรียน ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
(คน) จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

245 109 44.48 62 25.30 53 21.63 21 8.57 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

245 117 47.75 65 26.53 53 21.63 10 4.08 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 245 104 42.44 62 25.30 51 20.81 28 11.40 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

245 136 55.51 64 26.12 38 15.510 7 2.85 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

245 125 51.02 28 11.40 89 36.32 3 1.22 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

245 143 58.36 62 25.30 33 13.46 7 2.85 

รวม 1,470 734 49.931 343 23.33 317 21.56 76 5.17 

 
 

         ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

(คน) 
ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

ผ่ำน ร้อยละ ไม่ผ่ำน ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 51 51 100 
0 0 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 42 42 100 0 0 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 41 41 100 0 0 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 47 47 100 0 0 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 31 31 100 0 0 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 33 33 100 0 0 

รวม 245 245 100 0 0 

- ๑๔ - 
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ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 
มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
๑. กระบวนกำรพัฒนำ   
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้              
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
ระดมสมอง การใช้กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริง การท าโครงการ โครงงาน และรายงาน โดยมุ่งพัฒนา     
ให้ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา    
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง     
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีทักษะ
ชีวิต  

๑) โรงเรียนได้จัดท างานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กิจกรรมรักการอ่าน 
บันทึกการอ่าน  เขียนบันทึกเรื่องราวที่ได้จากการอ่าน กิจกรรมชุมนุมรักษ์ภาษา  งานพัฒนาห้องสมุด  งาน
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  จัดรายวิชาเพิ่มเติมวิชาภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
กิจกรรม English in wonderland  เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทกัษะด้านการอ่าน การพูด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ฯลฯ   จัดหาหนังสือ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ผู้เรียนได้อ่านหนังสือ วารสาร 
บทความ จากแหล่งเรียนรู้  สิ่งพิมพ์ต่างๆ  อินเตอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ท าให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  อ่าน
หนังสือออก เขียนได้  ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน และมีความสามารถใน
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเบื้องต้น    

๒) จัดท างานพัฒนาการเรียนการสอนของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมจากรายวิชา IS    
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมนักบินน้อย  กิจกรรมชุมนุมเด็กไทยท าได้  กิจกรรมคณิตศาสตร์
หรรษา เอแม็ท กิจกรรมชุมนุมงานประดิษฐ์  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว  แข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง  แข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น  มีความสามารถในการคิดค านวณ คิดอย่าง
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เป็นระบบ คิดวิเคราะห์ จ าแนกสิ่งส าคัญ จ าเป็น รู้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถน าเสนอความคิด แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกันด้วยวิธีการของตนเองโดยมีเหตุผลประกอบ  

๓) จัดท าโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการการให้บริการสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  จัดรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เรียน จัดการเรียนรู้จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  จัดหาสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะทางวิชาการ มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล้ว สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี คุ้มค่า และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
จัดท าสื่อ นวัตกรรม รายงาน การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม  การน าเสนอข้อมูลและผลงาน 
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม   

๔) จัดท าโครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  งานพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงาน โครงการ ช้ินงาน กิจกรรมสร้างสรรค์  
กิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้น
ข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฐานการเรียนรู้  โรงเรียนได้พัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีความสามารถในการน าเทคนิควิธี
สอนให้ตรงตามสภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง ท ากิจกรรม
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  วัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน  มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 ๕) จัดท างานพัฒนาการเรียนการการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระฯต่างๆ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสโมสรต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการ
ศึกษาเพื่อการมีงานท า  โครงการสืบสานศาสตร์พระราชา“การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ”  กิจกรรมชุมนุมต่างๆ  กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้  เพื่อ
ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมีความรู้ ทักษะ  รวมกลุ่มท างาน ท ากิจกรรมสร้างสรรค์  ท าโครงงานอาชีพ  มีการท างานอย่าง
เป็นระบบ วางแผนการท างาน รู้จักท างานเป็นข้ันตอน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ พึงพอใจ ช่ืนชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย มีนิสัยรักการท างาน และมีเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพ มีภูมิคุ้มกันให้กับ
ตนเองและครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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    ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รยีน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่

ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทยการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑) โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  จัดช่ัวโมงพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน  จัดรายวิชา
เพิ่มเติมวิชาการป้องกันการทุจริต โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงการโรงเรียนสุจริต  กิจกรรมการเรียนรู้และ
โครงการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด  กิจกรรมสโมสรต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท า  โครงการศาสตร์พระราชา“การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ”  กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า กิจกรรมน้องเคารพพี่  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
และชุมชน  การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้กับผู้เรียน กิจกรรมวันไหว้ครูและท าบุญประจ าปี  กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง วันสงกรานต์ ปลูกป่ากับชุมชน  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ๘ ประการ    ได้แก่    
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    ๒. ซื่อสัตย์สุจริต    ๓. มีวินัย    ๔. ใฝ่เรียนรู้   ๕. อยู่อย่างพอเพียง     
๖. มุ่งมั่นในการท างาน    ๗. รักความเป็นไทย    ๘. มีจิตสาธารณะ   และค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒) โรงเรียนจัดท าโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนด้านศิลปะการแสดงดนตรี-
นาฏศิลป์  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ไทย  จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  เช่น วันลอยกระทง  เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง วันส าคัญต่างๆ กับชุมชน 
ร่วมพัฒนาชุมชน พัฒนาวัด นักเรียนทุกคนมีส่วนปลูกป่าในชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจ         
ในท้องถ่ินและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  

๓) โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนว จัดท างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมสภานักเรียน    
งานปกครองนักเรียนในระบอบประชาธิปไตย  กิจกรรมชุมนุมอาเซียนรวมใจ  เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น กฎ กติกา
แห่งมารยาท  การแต่งกาย  ภาษาพูด  ภาษาเขียน  ศาสนา  พิธีกรรม  ความคิด  ความเช่ือ  สามารถอยู่ร่วมกัน
ด้วยความเข้าใจ  

๔) โรงเรียนจัดท างานส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อบริการด้านสุขภาพอนามัย ส ารวจภาวะโภชนาการ
งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ  เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ต ารวจ ฯลฯ ให้ความรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
รู้จักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม  ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ 

- ๑๗ - 
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มองโลกในแง่ดี  และมีมารยาททางสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมกบัเพศ วัย และบทบาทหน้าที่ เข้าใจผู้อื่น ไม่
มีความขัดแย้งกับผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง       
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน และตามนโยบายของโรงเรียน
เรื่อง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทัน
สื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมกัน   
วางแผนการจัดการเรียนการสอน มีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ โรงเรยีน  
ส่งเสริมการออกก าลงักายตอนเช้าหลงักิจกรรมหน้าเสาธง การจัดการศึกษาเพื่อการมงีานท า และเพิ่มเวลารู้เรือ่ง
อาชีพ เช่น การท าปุ๋ยอินทรีย์  การปลูกผักสวนครัว  การแปรรูปอาหาร  การแกะสลักผักผลไม้ การท าบายศรีสู่
ขวัญ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถ่ิน การท าเครื่องบินพลังยาง เป็นต้น 
๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในด้ำนผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ผลกำรด ำเนินงำน ดังน้ี 

๑. ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน  
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารเหมาะสมตามระดับช้ันเรียน  
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมตามระดับช้ันเรียน 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  
    มีประสิทธิภาพ 
๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
๖. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนค่อนข้างต่ า  
๗. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน  
    พร้อมที่จะประกอบอาชีพ และมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลกำรด ำเนินงำน ดังน้ี 
๑. ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ ค่านิยม และจิตส านึกที่ด ี
    ตามที่โรงเรียนก าหนด 

 ๒. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และแสดงออก   
               ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
 ๓. ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
               แตกต่างที่หลากหลาย 
 ๔. ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี 
 ๕. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุ ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม 
              อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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๓. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
     ๑. งานพัฒนางานฝ่ายวิชาการ   

๒. งานพัฒนาการเรียนการสอนของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓. งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๔. งานพัฒนาห้องสมุด , กิจกรรมรักการอ่าน , บันทึกการอ่าน   

๕. งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมชุมนุมรักษ์ภาษา   
๖. งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , รายวิชาเพิ่มเติมวิชา    
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการ , กิจกรรม Englis in wonderland,  
๗. งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา  
    กิจกรรมเอแม็ท , กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว 
๘. งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , ชุมนุมเด็กไทยท าได้ ,  
    กิจกรรมนักบินน้อย  
๙. งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ,  กิจกรรมชุมนุมงานประดิษฐ์ 
๑๐. เกียรติบัตร และภาพถ่ายการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

         ๑๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร ของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมจากรายวิชา IS    
         ๑๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) 
          ๑๓. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๑๔. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑๕. ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 ๑๖. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ๑๗. รายวิชาเพิ่มเติมวิชาการป้องกันการทุจริต 
 ๑๘. โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงการโรงเรียนสุจริต   

๑๙. กิจกรรมการเรียนรู้และโครงการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด 
 ๒๐. กิจกรรมสโมสรต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง     

๒๑. โครงการศาสตร์พระราชา“การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอน        
๒๒. ภาพถ่ายกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ปลูกป่าชุมชน  เข้าร่วมกิจวันส าคัญกับชุมชน       
๒๓. โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและท าบุญประจ าปี   
๒๔. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ   
๒๕. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
๒๖. งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒๗. กิจกรรมชุมนุมอาเซียนรวมใจ , กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ฯลฯ  
๒๘. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   
๒๙. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนด้านศิลปะการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์   
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๓๐. กิจกรรมชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ไทย   กิจกรรมสานศิลป์ 
๓๑. งานแนะแนว , งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
๓๒. จัดงานปกครองนักเรียนในระบอบประชาธิปไตย  และงานกิจกรรมสภานักเรียน   
๓๓. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย , ข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
๓๔. งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๓๕. ภาพถ่ายกิจกรรม วิทยากร เจ้าหน้าที่สารธารณสุข เจ้าหน้าที่ต ารวจ ฯลฯ 
 

๔. จุดเด่น 
 ๑. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  
 ๒. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการท างาน ท างานอย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
               และมีความพอเพียง 
 ๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีจิตสาธารณะ 
 ๔. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
  
๕. จุดควรพัฒนำ 
 ๑. ผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมาก ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนของผู้เรียนค่อนข้างต่ า 
     ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนที่ก าหนด 
 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้น้อย จึงต้องส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการสื่อสารให้มากขึ้น 
 ๓. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ค่อนข้างต่ า  
 
๖. แผนพัฒนำคุณภำพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

๑. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนก าหนด 
    ในแต่ระดับช้ัน   
๒. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ให้นักเรียน 
    ทุกระดับช้ัน 
๓. ส่งเสริมทักษะการท างานของนักเรียนด้วยการท า โครงงาน โครงการ นวัตกรรม  
๔. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียน 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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มำตรฐำนท่ี ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนกำรพัฒนำ   

๑) โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถ่ิน  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ และนโยบายของต้นสังกัด เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดทิศทาง ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ        กล
ยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน และนโยบาย
ต้นสังกัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ๒) โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการ/งาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการจัดการศึกษา พร้อมทั้งบริหารอัตราก าลัง จัดหาทรัพยากร ของบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้า จากองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน  จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม  
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน  โครงการ/งาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ผู้รับผิดชอบสรุปผลการด าเนินงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน  โครงการ/งาน มี
การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ท าให้ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ๓) โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร มีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย จัดท าโครงการ/งานพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  โครงการ/งานพัฒนางานของ
ของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการ/งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฯลฯ  
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน สอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียน เหมาะสมกับสภาพสังคม ชุมชน และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างเสมอภาค
ทั่วถึง  มีการน าผลจากการด าเนินงาน ผลจากการจัดการเรียนรู้ มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรงุ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตร 
 ๔) โรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุคลากร  โครงการ/งานพัฒนางานวิชาการ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา
ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู  
และโรงเรียน ท าให้ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเต็มความสามารถ จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ด าเนินกิจกรรม PLC ร่วมกัน  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานในสาขาวิชาและกลุ่มงาน          
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 ๕) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ปลอดภัย โดยจัดท างานส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอนและ     
การบริหารจัดการ  งานพัฒนาอาคารสถานที่ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม  งานพัฒนาห้องสมุด จัดท าแหล่ง
เรียนรู้ ฐานการเรียนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้เรียน  ท าให้โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง แหล่งเรียนรู้ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ งอ านวยความสะดวกเพียงพออยู่ ในสภาพใช้การได้ดี                      
มสีภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงามและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
 ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กับสภาพและบริบทของโรงเรียน เพียงพอเหมาะสมกับผู้เรียน และการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
๒. ผลกำรพัฒนำ 
 ๑. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
              ของโรงเรียน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน และนโยบายของต้นสังกัด 

๒. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาของโรงเรียน  
๓. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการ/งานที่สอดคล้องกับสภาพ  
    ปัญหา ความต้องการพัฒนา มีความเหมาะสมและครอบคลุม    ดังนี้     
    ๓.๑ พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๓.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ 
          ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
    ๓.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนทันสมัย เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน           
    ๓.๔ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม และมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ที่กระตุ้นให้ 
          ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
๔. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
    และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

๓. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
๑. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓. โครงการของรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน และจากกองทุนไฟฟ้า 
๔. โครงสร้างหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา 
๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๖. งานพัฒนางานฝ่ายวิชาการ   
๗. โครงการ/งานพัฒนางานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
๘. โครงการ/งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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  ๙. โครงการพัฒนาบุคลากร  
๑๐. งานส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอนและ การบริหารจัดการ   
๑๑. งานพัฒนาอาคารสถานที่ยานพาหนะและสิง่แวดล้อม   
๑๒. งานพัฒนาห้องสมุด  
๑๓. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
 ๒. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 ๓. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๕. จุดควรพัฒนำ 
 - งบประมาณในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน 
๖. แผนพัฒนำเพ่ือให้ได้มำตรฐำนท่ีสูงขึ้น   

๑. จัดหางบประมาณ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    แหล่งข้อมูลข่าวสาร และระบบอินเทอร์เน็ต 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ให้มีโอกาสได้รับ    
    การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการ ประชุม อบรม และการสร้างสังคมแห่งการ 
    เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC   
๓. พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาคุณภาพ       
    การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
๕. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 

ตัวอย่ำงภำพกิจกรรม PLC ปีกำรศึกษำ 2564 
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มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
 ๑) โรงเรียนด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
งานพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  งานพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ครูศึกษาหลักสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัด  วิเคราะห์ผู้เรียน  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มอบหมายงานให้นักเรียน  จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กระบวนการเรียนการสอน  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ที่เน้นการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น ลง
มือปฏิบัติจริง จนผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
 ๒) ครูเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  และแหล่งเรียนรู้ตา่งๆ 
และน าบริบทของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ๓) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  มีกิจกรรมตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ครูให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา  ครูจัดท าแบบวิเคราะห์ผู้เรียน วิจัยในช้ันเรียน  แบบประเมิน 
SDQ เพื่อให้รู้จักผู้เรียนทั้งด้านการเรียน  พฤติกรรม  สุขภาพ   ครูมีความรัก เมตตา เอาใจใส่ ใกล้ชิดผู้เรียน ท า
ให้ครูรักนักเรียน นักเรียนรักครูและเพื่อน  นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๔) ครูศึกษาหลักการและจุดมุ่งหมายของการวัดผลประเมินผล คือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
เพื่อตัดสินผลการเรียน  ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบและประเมินผู้เรยีน  
ท าให้ครูประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และตามสภาพจริงของผู้เรียน  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 ๕) ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ทั้งในกลุ่มสาระ ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
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๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด  
    ของผู้เรียน  ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
    ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น น าเสนอผลงาน และแสวงหา                      
    ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
    การเรียนรู้  ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 ๒. ครูจัดการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 
               แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ๓. ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการวัดและ 
              ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยด้วยเครื่องมือ วิธีการที่เหมาะสม  

    หลากหลาย และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง  
 

๓. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
 ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

๒. งานพัฒนางานฝ่ายวิชาการ  
๓. งานพัฒนาบุคลากร  
๔. งานพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. หลักสูตรสถานศึกษา  
๗. แบบวิเคราะห์ผู้เรียน   แบบประเมิน SDQ 
๘. แผนการจัดการเรียนรู้   
๙. แหล่งเรียนรู้  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ฐานการเรียนรู้ต่างๆ 
๑๐. สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม เช่น เกมคาฮูท 
๑๑. งานแนะแนว , งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๒. วิจัยในช้ันเรียน 
๑๓. แฟ้มพัฒนางานครู 

๔. จุดเด่น 
๑. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และน าบริบทของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการ 
    ในการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๓. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ท าให้ผู้เรียนรักครู  
    รักโรงเรียน                  
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๕. จุดควรพัฒนำ 
 - ครูควรใช้เครื่องมือในการวัดผลการพัฒนาการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริงอิงตามมาตรฐาน   
            การเรียนรู้และตัวช้ีวัด และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนา 
            ตนเอง    
๖. แผนพัฒนำเพ่ือให้ได้มำตรฐำนสูงขึ้น 
 ๑. จัดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพให้เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ 
              ทางวิชาชีพ ให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับเทคนิควิธีการใหม่ๆ เกิดความตระหนัก  
              ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
    เช่น โครงงาน โครงการ รายงาน นวัตกรรม 
๓. พัฒนาและจัดหาสื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัย และเพียงพอในการจัดการเรียน 
    การสอน 
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ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ร้อยละ/ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร 

          และการคิดค านวณ 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 69.79 

      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

          อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกป้ัญหา 
ระดับด ีร้อยละ 74.28 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับปานกลาง ร้อยละ 67.75 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ระดับด ีร้อยละ 81.63 
      ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปานกลาง ร้อยละ 62.44 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ระดับด ีร้อยละ 83.67 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

      ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดเีลิศ ร้อยละ 100 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ระดับดเีลิศ ร้อยละ ๙5.10 
      ๓) ยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดเีลิศ ร้อยละ 97.14 
      ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม ระดับด ีร้อยละ 75.51 
มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร 

                  สถำนศึกษำ 
ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน  
      ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการ 
      เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการ 
      และการจัดการเรียนรู้        

ดีเลิศ 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ร้อยละ/ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
                   เป็นส ำคัญ 

ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิและสามารถ 
      น าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา   
      พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการและเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพฒันา 
      และปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

 
 

ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของโรงเรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน 
๑. ใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ – ๓  เป็นเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
๒. เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภำพ ค่ำร้อยละ 
ระดับ ๕   หมายถึง   มีผลการปฏิบัตอิยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม ๙๐ ข้ึนไป 
ระดับ ๔   หมายถึง   มีผลการปฏิบัตอิยู่ในระดบั ดีเลิศ  ๘๐-๘๙.๙๙ 
ระดับ ๓   หมายถึง   มีผลการปฏิบัตอิยู่ในระดบั ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
ระดับ ๒   หมายถึง   มีผลการปฏิบัตอิยู่ในระดบั ปานกลาง ๕๐-๖๙.๙๙ 
ระดับ ๑   หมายถึง   มีผลการปฏิบัตอิยู่ในระดบั ก าลังพัฒนา ๐-๔๙.๙๙ 
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ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมตอ้งกำรช่วยเหลอื 
 
  

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่โรงเรียนจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต และความต้องการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
 
 
สรุปผล 
 
จุดเด่น 
 ๑. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              และการสือ่สารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  
 ๒. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการท างาน ท างานอย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต 
               และมีความพอเพียง 
 ๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตญัญูกตเวทีต่อผู้มพีระคุณ และมจีิตสาธารณะ 
 ๔. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
 ๕. โรงเรียนมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องกบัความต้องการของทอ้งถ่ิน 

๖. โรงเรียนมกีารบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 ๗. โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ทีมุ่่งพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
 ๘. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

๙. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และน าบริบทของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบรูณาการ 
      ในการจัดการเรียนรู ้
๑๐. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการพฒันาการเรียนรูข้องผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๑๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  เอาใจใส่ดูแลผูเ้รยีนอย่างใกล้ชิด ท าใหผู้้เรียนรกัครู  
      รักโรงเรียน  

 
 
 

- ๒๙ - 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 

 

จุดควรพัฒนำ 
๑. พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทาการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเปา้หมายที่โรงเรียนที่ก าหนด 

 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้น้อย จึงต้องส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
              เพื่อการสื่อสารใหม้ากขึ้น 
 ๓. พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนกัเรียน 
 ๔. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียน 

๕. งบประมาณในการพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีเ่ป็นสื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน 
๖. ครูควรใช้เครื่องมือในการวัดผลการพฒันาการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริงองิตามมาตรฐานการเรียนรู ้

              และตัวช้ีวัด และการให้ข้อมูลยอ้นกลบัแก่นักเรยีนทันทีเพือ่ให้นักเรียนน าไปใช้พฒันาตนเอง    
 
 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 

๑. พัฒนาให้นักเรียน ใหม้ีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในด้านความรู้  
    ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๒. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของผูเ้รียน  
๓. จัดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพให้ใหเ้ข้มแข็ง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญ   
    ทางวิชาชีพ ให้มีโอกาสได้รับการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง ทั้งในรปูแบบของการ ประชุม อบรม    
    สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับเทคนิควิธีการใหม่ๆ เกิดความตระหนัก ความกระตือรือร้น   
    มุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
๔. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอปุกรณ์ต่างๆ ใหท้นัสมัย และเพียงพอในการจัดการเรียน 
    การสอนและการปฏิบัติงาน 

 ๕. พัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
 
 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
 
   ๑. งบประมาณในการจัดซือ้และพฒันาสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ๒. ลดภาระงานครู เนื่องจากครูมีภาระงานมากขึ้นตามนโยบายที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของรัฐบาล 
 
 
 
 

- ๓๐ - 
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- ๓๑ - 
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ภำคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
...............................................................................................................  

      โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อให้เกิด
การพัฒนา  และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และให้สถานศึกษา
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่
กระทรวงประกาศใช้ 

      โรงเรียนลาตะเคียนราษฎร์บ ารุง จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมนิ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

ประกาศ ณ วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(นายสมมาตย์  กมลวิบรูณ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ แนบท้ำยประกำศโรงเรียนลำดตะเคียนรำษฎร์บ ำรุง 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
จ านวน ๓ มาตรฐาน   ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรยีน 
         ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
         ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นและแก้ปญัหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
๒) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
๓) ยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 และทุกกลุม่เป้าหมาย  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
         ๓.๕ มีการและเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูปอ้นสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู ้
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารงุ อ าเภอกบินทร์บรุี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
.................................................................................................... ...........  

    
         มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง             
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของโรงเรียนลาด
ตะเคียนราษฎร์บ ารุง   
  เห็นชอบในการการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   
 
 
 
 
 

 
                    (นายพิศิษฐ  กัณหารี) 

                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                    โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 
                    วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ประกาศโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
...............................................................................................................   

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิด 
การพัฒนา และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และให้สถานศึกษา
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่
กระทรวงประกาศใช้ และให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง  มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา           
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

ประกาศ ณ วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

(นายสมมาตย์  กมลวิบรูณ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 
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ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แนบท้ำยประกำศโรงเรียนลำดตะเคียนรำษฎร์บ ำรุง 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละ/ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี ๑  คุณภำพของผู้เรียน    ระดับคุณภำพ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับคุณภำพ ดี 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ ๘๐ ระดับดีเลิศ 
      ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
          แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีเลิศ 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ ระดับดี  
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ร้อยละ ๗๕ ระดับดี  
      ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ ระดับด ี
      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗๕ ระดับด ี
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
      ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐ ระดับดีเลิศ 
      ๒) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ ระดับดีเลิศ  
      ๓) ยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ ระดับดีเลิศ 
      ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม ร้อยละ ๘๐ ระดับดีเลิศ  
มำตรฐำนท่ี ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
      ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการ 
      และการจัดการเรียนรู้        

ดีเลิศ 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละ/ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิและสามารถน าไป  
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา 
      ผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการและเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพฒันาและ 
      ปรับปรงุการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

 
 
 
 

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แต่ละมำตรฐำน 

ระดับคุณภำพ ค่ำร้อยละ 
ระดับ ๕   หมายถึง   มีผลการปฏิบัตอิยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม ๙๐ ข้ึนไป 
ระดับ ๔   หมายถึง   มีผลการปฏิบัตอิยู่ในระดบั ดีเลิศ  ๘๐-๘๙.๙๙ 
ระดับ ๓   หมายถึง   มีผลการปฏิบัตอิยู่ในระดบั ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
ระดับ ๒   หมายถึง   มีผลการปฏิบัตอิยู่ในระดบั ปานกลาง ๕๐-๖๙.๙๙ 
ระดับ ๑   หมายถึง   มีผลการปฏิบัตอิยู่ในระดบั ก าลังพัฒนา ๐-๔๙.๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 

รื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
................................................. 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒   ให้สถานศึกษา  
ทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา      
และก าหนดให้สถานศึกษาต้องประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปี  ๒๕๖๔ รับผิดชอบตามมาตรฐาน  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้   
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการประเมิน  
คุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และการ
จัดท าข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายสมมาตย์         กมลวิบูรณ์ ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายสุทธิรักษ์ ค าพานนท์ ครู  กรรมการ 
  ๑.๓ นางเกษราภรณ์  ทนงรบ  ครู  กรรมการ 
  ๑.๔ นางสาวนงลักษณ์ เกินสอน  ครู  กรรมการ 
  ๑.๕ นางสาวชไมพร น้อยศิร ิ  ครู  กรรมการ 
  ๑.๖ นางสาวจริาวรรณ พันสะอาด ครู  กรรมการและเลขานุการ 
     
 ๒. คณะกรรมการจัดท าข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้วยตนเองและจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามาตรฐานและโครงการ   ที่จะพัฒนา จัดท า
เครื่องมือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อ
แสดงต่อคณะกรรมการประเมินภายใน  ประกอบด้วย 
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                     ๒.๑ คณะกรรมการรบัผิดชอบมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑. นายสุทธิรักษ์  ค าพานนท์ ครู  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวนงลกัษณ์ เกินสอน  ครู  กรรมการ 
  ๓. นายสุทัศน์  อาญาเมือง ครู  กรรมการ 
  ๔. นายมานัส  อยู่สุขสบาย ครู  กรรมการ 
  ๕. นายบุญวิชญ์  สัมนา  ครู  กรรมการ   
  ๖. นางสาวชไมพร น้อยศิร ิ  ครู  กรรมการ 
  ๗. นางสาวปรียาภรณ์ ดวงเดือน ครูอัตรจ้าง กรรมการ 

๘. นางสาวอภิวรรณ สุวรรณโชต ิ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  ๙. นางสาวจริาวรรณ    พันสะอาด ครู  กรรมการและเลขานุการ  

 

๒.๑.๑ คณะท างาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน   
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
               ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
         ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
          ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ  

    ประกอบด้วย 
๑. นางสาวจริาวรรณ    พันสะอาด  ครู หัวหน้า   
 ๒. นายสุทธิรักษ์         ค าพานนท์  ครู ผู้ช่วย  

    ๓. นางสาวนงลกัษณ์    เกินสอน  ครู ผู้ช่วย 
    ๔. นายสหรัถ             หินกอง  ครู ผู้ช่วย 
    ๕. นางสาววิไลวรรณ    ครูสอน  ครู ผู้ช่วย  
    ๖. นางสาวชไมพร       น้อยศิริ  ครู ผู้ช่วย 
    ๗. นางสาวปรียาภรณ์   ดวงเดือน  ครู ผู้ช่วย 
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๒.๑.๒ คณะท างาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน   

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
   ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

  ๒) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
  ๓) ยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
    ประกอบด้วย 

  ๑. นายสุทัศน์     อาญาเมือง    ครู  หัวหน้า 
  ๒. นายสุทธิรักษ์      ค าพานนท์    ครู  ผู้ช่วย 
  ๓. นายบุญวิชญ์      สัมนา    ครู  ผู้ช่วย 
  ๔. นายมานัส      อยู่สุขสบาย    ครู  ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวชนภรณ์   หวังสุขกลาง    ครู   ผู้ช่วย   
  ๖. นางสาววิไลวรรณ  ครูสอน    ครู  ผู้ช่วย 

๒.๒ คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑. นายสมมาตย์            กมลวิบูรณ์       ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางเกษราภรณ์  ทนงรบ   ครู  กรรมการ 
  ๓ .นายสุทธิรักษ์   ค าพานนท์  ครู  กรรมการ 
  ๔. นางสาวนงลกัษณ์ เกินสอน   ครู  กรรมการ 
  ๕. นางสาวชไมพร          น้อยศิริ   ครู  กรรมการ 
  ๖. นางสาวจริาวรรณ      พันสะอาด  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒.๑ คณะท างาน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 และทุกกลุม่เป้าหมาย  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
ประกอบด้วย 
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๑. นางเกษราภรณ์       ทนงรบ  ครู หัวหน้า 
    ๒. นางสาวจริาวรรณ    พันสะอาด  ครู ผู้ช่วย  

๓. นางสาวนงลกัษณ์    เกินสอน  ครู ผู้ช่วย   
    ๔. นายสุทธิรักษ์         ค าพานนท์  ครู ผู้ช่วย 
    ๕. นางสาวชไมพร       น้อยศิริ  ครู ผู้ช่วย 
    ๖. นายสหรัถ             หินกอง  ครู ผู้ช่วย 

๒.๓ คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
           เป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 

   ๑. นายสุทธิรักษ์         ค าพานนท์ ครู ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวจิราวรรณ   พันสะอาด  ครู กรรมการ 
   ๓.นางสาวนงลกัษณ์     เกินสอน  ครู กรรมการ 
   ๔.นางสาวชไมพร        น้อยศิริ  ครู กรรมการ   
   ๕. นางเกษราภรณ์       ทนงรบ  ครู กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๓.๑ คณะท างาน 

      มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
                           ในการด าเนินชีวิต 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
  ๓.๕ มีการและเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูปอ้นกลบัเพื่อปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรู้ 
                 ประกอบด้วย 

๑. นายสุทธิรักษ์         ค าพานนท์  ครู  หัวหน้า 
๒. นางสาวจริาวรรณ    พันสะอาด  ครู   ผู้ช่วย 

    ๓. นางสาวนงลกัษณ์     เกินสอน  ครู  ผู้ช่วย   
๔. นายสุทัศน์             อาญาเมือง ครู  ผู้ช่วย   
๕. นายบุญวิชญ์           สัมนา  ครู  ผู้ช่วย 

    ๖. นางสาวอภิวรรณ      สุวรรณโชติ ครู  ผู้ช่วย 
๗. นายมานัส              อยู่สุขสบาย ครู  ผู้ช่วย 

    ๘. นางสาวชไมพร        น้อยศิริ  ครู  ผู้ช่วย 
    ๙. นางสาวปรียาภรณ์    ดวงเดือน  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
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 ขอให้ผู้ได้รบัการแตง่ตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้บรรลผุลตามเป้าหมายของ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  14  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายสมมาตย์  กมลวิบรูณ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 
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ค าสั่งโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบ์ ารงุ 
ที่ ๑๐๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
..................................................................... 

     ด้วยคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ประกาศให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานและปฏิบัติตามประกาศอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
     โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔  เพื่อประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ดังนี้   

๑. นายสมมาตย์  กมลวิบูรณ์    ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางเกษราภรณ์     ทนงรบ    ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ    
๓. นางสาวนงลกัษณ์  เกินสอน    ครู ช านาญการ            กรรมการ 
๔. นายสุทธิรักษ์   ค าพานนท์    ครู    กรรมการ 
๕. นางสาวชไมพร   น้อยศิริ    ครู    กรรมการ  
๖. นางสุชาลินีณ์   ด่านเจ้าแดง    ครู ช านาญการพิเศษ โรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการที่ปรึกษา 
    (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
๗. นางสาวจริาวรรณ   พันสะอาด    ครู ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี ้
๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 ๓. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๖. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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๗. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๘. ด าเนินการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๙. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 ๑๐. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดบั
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
สั่ง  ณ วันที่  14  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖4 

 
       
 

(นายสมมาตย์  กมลวิบรูณ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 
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