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ค าน า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ออกกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสั งกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาทราบและใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก การ
ติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร เล่มนี้ เป็นเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รวบรวมและ
สรุปผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร และใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างด ี
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด  สภาพบริบท ปัญหาและความต้องการ และ
ก าหนดการปฏิบัติงานการบริหารภายใน 6 ฝ่าย คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่ม
บริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ  

๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  โดยโรงเรียนได้มีการประชุมบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาโรงเรียน เพ่ือช่วยกันก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย เงื่อนไขและภาพแห่งความส าเร็จ
ของโรงเรียน  น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้
ความเห็นชอบ   

๓. ครูและบุคลากรทุกฝ่ายด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารภายใน 6 ฝ่าย 
๕. วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือหาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๖. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment  Report : SAR)  ตาม

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ  
จัดส่งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๗. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง  และจาก
ค าแนะน าของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

  ผลการด าเนินงาน 
๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลการด าเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖3 ซึ่งมาตรฐาน
สถานศึ กษาสอดคล้ อ งตามมาตรฐาน ระดั บ การศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน  พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๑  ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๓ มาตรฐาน คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนร้อยละ 68.85 มีทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตาม

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างชิ้นงาน ผลงาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ ผู้เรียนร้อยละ 61.97    มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา โดยผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ด ารงตนบนหลักความพอเพียงตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี  และผู้เรียนร้อยละ 92.20 มีสุขภาพกายน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้ก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตามบริบทของสถานศึกษา 
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ใช้ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา วางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดระบบการนิเทศภายในโดยน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย พัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้  

๒. หลักฐานสนับสนุน :  



 

                 ๒.๑ นายวรรณวิทย์ ควนวิไล ได้รับคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4  ปี 2564 

2.2 ครูได้รับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ในกิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จ านวน 6 รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 จ านวน 4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล  เหรียญทอง จ านวน 1 รางวัล  
เหรียญเงิน ชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล และเหรียญเงิน รองชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
                ๒.3 เด็กหญิงอัจฉริยา ชัยยัณห์  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการประเมิน
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

      ๒.4 นางสาวปัณณพร เมืองทอง  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการประเมิน
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ๒.5 นางสาวนัฏฐารัตน์ เนาว์สุวรรณ นางสาวผาณิตนิภา บุญเกื้อ และนางสาว
เพชรัตน์ สร้อยสังวาลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สร้างผลงาน เครื่องรีดกระจูดกึ่งอัตโนมัติ 
(Semi-Automatic Krajood rolling machine)  เข้าร่วมน าเสนอผลงานนวัตกรรมในงาน  "งาน
แสดงนวัตกรรมเยาวชนระดับชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม National Youth's Innovation 
Fair 2020" ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

          ๓. กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 
      ด้านนักเรียน 
 1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 2. จัดกิจกรรม โครงการที่ หลากหลายตามความถนัด สนใจ ของผู้เรียน  
 3. จัดกิจกรรม โครงการพัฒนา คุณภาพผู้ เรียนให้สอดคล้องกับ  มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ด้านครู/บุคลากร 

1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้าน การจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning)  
  2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครู ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
  3. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้คร ูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  4. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน 

 ด้านการบริหารจัดการ 
 1. จัดระบบบริหารจัดการให้ ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ  
 2. จัดสนับสนุน สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3. สนับสนุนสิ่งอ านวยความ สะดวกให้แก่ผู้เรียน ครูและ บุคลากรในการจัดการเรียนรู้  
 4. ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

    จุดเน้นสถานศึกษา   
     - 



 

 
    ค่านิยมองค์กร (Core Value)  

- 
 

    ค าขวัญ  
ระเบียบ วินัย น้ าใจ  ใฝ่ศึกษา 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 



 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

    โรงเรียนชะอวดววิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขที่ 999  หมู่ที่ 9  ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด        
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐18๐  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ ๐–๗๕38–1366  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที ่๖ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน   
 นางวิมล หนูชุม  เบอร์โทรศัพท์  ๐๘1 – 5396425  

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
1. นางสนิฎา วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  

เบอร์โทรศัพท์  ๐93 – 7466549 
2. นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบริหารบุคคล 

เบอร์โทรศัพท์  ๐62 – 29961695  
3. นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์ รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 เบอร์โทรศัพท์  ๐๙๕ – ๓๙๕๒๕๔๑   

จ านวนครูและบุคลากร  76 คน  จ าแนกเป็นข้าราชการครู 63  คน  ครูอัตราจ้าง 5 คน  
ครูต่างชาติ  2  คน ลูกจ้าง 6 คน  

จ านวนนักเรียน รวม  1,440 คน  จ าแนกเป็น 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 933 คน   
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  507 คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบล่าสุด (รอบ 4) 
คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดี 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 
๓.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี 
๔ อัตลักษณ์ของผู้เรียน  ดี 

 

 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

ดังนั้นโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 
2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2)  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีรายละเอียดในแต่ละประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   
โรงเรียนด าเนินจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดังนี้ 

1. โครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยจัดกิจกรรมการอ่าน การเขียน เพ่ือพัฒนา 
ทักษะการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง และส่งเสริมให้ผู้ เรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าของ
ภาษาไทยและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

2. โครงการพัฒนางานห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมข่าวสารและสาระความรู้ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมจัดบรรยากาศในห้องสมุด เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาทักษะการอ่าน การสื่อสาร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดค านวณที่สูงขึ้น 

4. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) โดยจัดกิจกรรม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กิจกรรมเสริมศักยภาพปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ กิจกรรมพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการรายการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการสื่อสาร ฝึกทักษะการคิดค านวณทางวิทยาศาสตร์ และฝึกทักษะกระบวนการทางด้าน
คณิตศาสตร์  

5. โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP)  
โดยจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ EIDP กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ (สอบวัดความรู้)  กิจกรรม 
Masterchef เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  

6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผ่านกิจกรรม English Today เพ่ือฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 

7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หุ่นยนต์และไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยจัด 



 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “สนุกกับหุ่นยนต์และไมโครคอนโทรลเลอร์” เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดเชิงค านวณและการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด  
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ ( IS2) เป็นไปตามเป้าความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด สามารถสะท้อนความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาได้  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา  โดยการจัด
กิจกรรม/โครงการดังนี้ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมการท าโครงงานในรายวิชาต่างๆ เช่น โครงงาน 
วิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานการงานอาชีพ โครงงานคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได ้

3. โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
4. กิจกรรมการจัดบอร์ดวันส าคัญต่าง ๆ 
5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความ บทความ ค าขวัญต่าง ๆ 
6. กิจกรรมส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียน
ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน มีผลการ
ประเมินรายวิชา IS๑ , IS๒ ตามโครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นไปตาม
เป้าความส าเร็จที่สถานศึกษาก าหนด สามารถสะท้อนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด อย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได ้

3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการท าโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงงานการงานอาชีพ โครงงาน
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS 
(Independent Study) 

3. ส่งเสริมการน าผลงานนักเรียนที่สร้างสรรค์ข้ึนมาน าไปร่วมการแข่งขัน  
และเผยแพร่ผลงานไปยังบุคคลที่สนใจ 

จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรายวิชา IS3 มีชิ้นงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้เป็นไปตามเป้าความส าเร็จที่สถานศึกษาก าหนด สามารถสะท้อนความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมได้ 

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 



 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรทุกรายวิชา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยการแสวงหาความรู ้สืบค้นข้อมูลต่างๆจากอินเทอร์เน็ต เช่น การจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ 

2. กิจกรรมอบรมผู้เรียนในการใช้งาน google classroom เพ่ือการเรียน 
การสอนออนไลน์ 

3. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือ 
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน  

4. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไร้สายเพ่ือ 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางไกล เพ่ือให้ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานและมีเครือข่ายไร้สายที่
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามเป้าความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยจัดกิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

3. จัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Pre O-NET 
4. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
8. โครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ 
9. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม 

ศักยภาพผู้เรียน 
10. โครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
11. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 
12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
13. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพ 
 14. โครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าความส าเร็จที่สถานศึกษาก าหนด 
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนมีกระบวน 

การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนตระหนักถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 



 

1. โครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

2. การเข้าร่วมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
3. การแนะแนวเรื่องการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ 
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียน จัดท า Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและ 

การประกอบอาชีพ 
5. การแนะแนวเรื่องสถานที่เรียนให้กับผู้ที่จะศึกษาต่อ 
6. การแนะแนวในการปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
7. โครงการกระจูด OTOP ชะอวด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน  

เจตคติที่ดีต่ออาชีพ และได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -  6 มี Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  และนักเรียนมีผล
การประเมินรายวิชาแนะแนวเป็นไปตามเป้าความส าเร็จที่สถานศึกษาก าหนด  
 

2.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย รวมถึงมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพการ
เป็นผู้น า มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัยและความต้องการของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามมาตรฐานของโรงเรียนดังนี้ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  โรงเรียน
ได้ด าเนินการโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่ปลูกฝังคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีด ีเช่น มุ่งม่ันในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ ตรงต่อเวลา ฯลฯ 

2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. โครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
คุณลักษณะและค่าที่นิยมที่ดี 
 4. โครงการธนาคารโรงเรียน เพ่ือมีวินัยต่อตนเองและด ารงตนอยู่บนความพอเพียง 

จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าความส าเร็จที่สถานศึกษาก าหนด 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนได้วางแผนเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  เคารพใน
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี จัดกิจกรรมดนตรีไทย  
กิจกรรมนาฎศิลป์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในในความเป็นไทย 
       2. โครงการกระจูด OTOP ชะอวด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 



 

  3. โครงการวันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยการจัดกิจกรรม วันปิยมหาราช วันลอยกระทอง กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  และ
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ 
 4. โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 

จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และประเพณีที่ส าคัญของไทยเป็นไปตามเป้าความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด สามารถสะท้อนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย โรงเรียนได้
วางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ผ่าน
การจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. กิจกรรมปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งสภานักเรียน 
2. กิจกรรมวันคริสมาสต์ 
3. กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพ่ี 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียนเป็นไปตามเป้าความส าเร็จที่สถานศึกษาก าหนด สามารถสะท้อนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและความหลากหลายได ้

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โรงเรียนได้วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้พัฒนานักเรียนให้สามารถรักษาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม แสดงพฤติกรรมอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยการจัดกิจกรรม/ โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
5. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

จากการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้
ผู้เรียนมีมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการประเมิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นไปตามเป้าความส าเร็จที่สถานศึกษา สามารถสะท้อน
การมสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
จากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

มีผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณา คือ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.2   ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  



 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
(๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตามหลักสูตร ที่สถานศึกษาก าหนด  
1. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียน
เฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 
ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียน
เฉลี่ยในรายวิชาการสื่อสารและการ
น าเสนอ (IS๒) ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียน
เฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียน
เฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 
ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียน
เฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

        จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 68.85 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

(๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป  
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี
ขึ้นไป  
3.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการ
ประเมินรายวิชา IS๑ , IS๒ ตาม
โครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานสากล ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป   

 

       
  จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 94.53 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  
 

(๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  

1. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน
มีนวัตกรรมหรือชิ้นงานที่เกิดจากการ
เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน  
2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
มีนวัตกรรมหรือชิ้นงานที่เกิดจากการ
เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงานต่าง ๆ และมีการ
น าไปใช้ในการเผยแพร่ 
 
 
 
 

(๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้



 

ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในอยู่ในระดับดีขึ้นไป สามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จาก
อินเทอร์เน็ต และสามารถใช้  google classroom ในการเรียน
ออนไลน์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
1. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีผลการ 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ 3 ขึ้นไป  
2. ผู้เรียนร้อยละ ๕๐  มีผลการเรียน
กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ 
ระดับ 3 ขึ้นไป  
3. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับ 3 ขึ้นไป  
4. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีผลการเรียน
กลุ่ มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 

5. ผู้เรียนร้อยละ ๕๐  มีผลการเรียน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับ 3 ขึ้นไป  
6. ผู้ เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียน
กลุ่ มสาระการเรียนรู้สุ ขศึกษา  พล
ศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป  
7. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 
ขึ้นไป  
8. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับ 3 ขึ้นไป  
9. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ ๓ 
10. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ ๓ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนร้อยละ 61.97 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

         ส าหรับผลการสอบทดสอบระดับชาติ (O-NET)   
มีรายละเอียดดังนี้  
-ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย  33.67  ระดับประเทศมีค่าเฉลี่ย 
36.01  เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า โรงเรียนมี
คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 6.49  
-ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่6 มีค่าเฉลี่ย  31.40 ระดับประเทศมีค่าเฉลี่ย  
33.79 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า โรงเรียนมี
คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศร้อยละ 7.07   
 

(๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -  6  
ทุกคน มี Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ    
2.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพมีผลการ
ประเมินรายวิชาแนะแนว (ผ่าน) 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดงผลด้านการมีความรู ้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชพี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.2   ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
 

    จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนรอ้ยละ 99.83 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 



 

ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
-ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 

ผู้เรียนร้อยละ 10๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่
ในระดับดีข้ึนไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
-ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา และประเพณีที่
ส าคัญของไทยอย่างน้อย  4  ครั้งต่อปี 
 

ผู้เรียนร้อยละ 87.92 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และ
ประเพณีท่ีส าคัญของไทยอย่างน้อย  4  ครั้งต่อปี 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
-ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ไม่ทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ไม่ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

1. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีน้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข ในระดับผ่าน 
2. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านการประเมิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์

ผู้เรียนร้อยละ 92.20 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยร้อยละ 
84.40 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ผู้เรียนร้อยละ 
100 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

จากผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  พบว่า เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมของผลการประเมินมีระดับคุณภาพระดับดีเลิศ และมีผลงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

1. นางสาวปัณณพร เมืองทอง เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2. นางสาวอัจฉริยา ชัยยัณห์ เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าการประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

3. นางสาวนัฏฐารัตน์ เนาว์สุวรรณ นางสาวผาณิตนิภา บุญเกื้อ และนางสาวเพชรรัตน์ 
สร้อยสังวาลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สร้างผลงาน เครื่องรีดกระจูดกึ่งอัตโนมัติ (Semi-
Automatic Krajood rolling machine) และได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานนวัตกรรมในงาน  "งาน
แสดงนวัตกรรมเยาวชนระดับชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม National Youth's Innovation 
Fair 2020" ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
 

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะ
ในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 



 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สามารถน าความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได ้ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ สามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งตนเอง และการ
ท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร  สามารถน า
ความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตจริงและ
การเรียนได ้
4. นักเรียนมีทักษะวิชาชีพที่สามารถพัฒนา 
ให้เกิดเป็นความสามารถพิเศษได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น เช่น ทักษะ
ด้านดนตรี กีฬา ทักษะด้านอาชีพ  เป็นต้น 
 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา อ่อนน้อม
ถ่อมตน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู 
และผู้อ่ืน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 
สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในทาง
สร้างสรรค์ ถูกเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุดมากข้ึน 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน 

2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หุ่นยนต์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
4) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
5) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
6) โครงการสนับสนุนพัฒนาสื่อนวตักรรมการเรียนการสอน 
7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้
8) โครงการพัฒนาทักษะฟัง-พูด การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยชาวตา่งชาติ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนา  



 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6  กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงาน 
วิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหาร
ทั่วไป และกลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา มีรายละเอียดในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  โรงเรียนด าเนินการ 
โดยก าหนดให้มีการประชุมบุคลากรวางแผนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยน าพันธกิจมาก าหนดเป็นเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาใช้หลักธรรมภิบาลและระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการบริหารและจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา และใช้ระบบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
และความโปร่งใสด้านการบริหารการเงิน ด าเนินการอย่างรัดกุม มีการควบคุมดูแล ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องตามขั้นตอนของการด าเนินงานงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินกิจกรรม / โครงการ และสรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรม จากนั้นน าผลสรุปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน า
ปัญหาหรือจุดอ่อนของโครงการไปรับปรุงแก้ไขก าหนดหาทางเลือกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น า
ทางเลือกในการแก้ปัญหาไปวางแผนการบริหารในปีการศึกษาต่อไป 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนด าเนินการจัดท าหลักสูตร โดยค านึงถึงความต้องการและความแตกต่าง
ของนักเรียน และได้น าวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ครู 
ผู้มีส่วนร่วม มาเป็นส่วนในการพัฒนาหลักสูตร จนได้หลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตรส าหรับนักเรียน
ทั่วไป และหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพ่ือการ
น าไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  หลักสูตรที่โดดเด่น ได้แก่ 
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-Math Program: SMP) ตามหลักสูตร 
สสวท . โครงการส่ งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  (English Integration Development 
Program: EIDP) และโครงการห้องเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 นอกจากนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โรงเรียนได้ด าเนินการให้มี
การจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID ทั้งในรูปแบบของ On Site, Online, On Air, On 
Demand และ On Hand เพ่ือให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ครบตามหลักสูตร 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โรงเรียนด าเนินโครงการพัฒนา 
ระบบบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

1. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เข้ารับการ  



 

อบรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น และนิเทศติดตาม
ผลให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน  

2. อบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีเผยแพร่องค์ความรู้  
และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ให้สามารถ
พัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

3. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 
4. จัดอบรมการใช้งาน Google Apps  for Education เพ่ือใช้ในการสอนออนไลน์  

ภายใต้สถานการณ์ COVID   
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนางานอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ 
สาธารณูปโภค ตามมาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ COVID  พร้อมให้บริการแก่
นักเรียน ครู และบุคลากร  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และซ่อมแซมวัสดุ 
อุปกรณ์ของสถานที่ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ด าเนินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายไร้สายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางไกล เพ่ือติดตั้งและให้บริการเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. จัดอบรมครู และนักเรียนในการใช้งาน Google Apps  for Education ทั้งในส่วนของ 
Google classroom  Gmail  Google site  และ Google meet  เป็นช่องทางในการจัดการศึกษาแบบ
ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ COVID   

2. ข้อมูลด้านการวัดประเมินผล  โรงเรียนใช้งานโปรแกรม SGS ในการบันทึกข้อมูล 
เพ่ือการวัดและประเมินผล ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบข้อมูลเป็นรายบุคคล ครูผู้สอน
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทั้งราย
กลุ่มและรายบุคคล 

3. ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาน าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านเป็น  
ฐานข้อมูลในการประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียน และการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  

4. จัดท าข้อมูลข่าวสาร ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียน และสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) 
นอกจากนี้โรงเรียนได้ด าเนินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไร้ 

สายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางไกล ปล่อยเครือข่ายไร้สาย ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่บริเวณโรงเรียน  
เพ่ือเปิดบริการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 

ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
1)  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 
๑. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  โรงเรียนก าหนดเป้ าหมาย  วิสั ยทั ศน์  และพันธกิจชัด เจน 



 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
2. โรงเรียนมีพันธกิจ  
๓. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของส านักงาน  โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
การด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1. มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบ
การบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบ  
2. มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึง
ศักยภาพและความสามารถของบุคลากร  
3. มีการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยใช้หลัก PDCA และ
หลักธรรมาภิบาล  
 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  
6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันท าให้เกิดความเข้าใจ
และร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาอย่างดี  

๒.๓  ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
1. มี การจัดหลั กสู ตรสถานศึ กษ า
สามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ เรียน จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นผู้เรียนรอบด้าน และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ตาม
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  

 

โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดรายวิชาได้
ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ  จนได้หลักสูตรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีการ
บริหารเกี่ยวกับงานวิชาการโดยจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
วิชาการ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความรู้ ความสามารถ
และความถนัด มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน จัด
จ้างครูต่างชาติเข้าสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีผลให้คะแนนการทดสอบ
ระดับชาติในปีการศึกษา 2563 ในวิชาภาษาอังกฤษท้ังในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีค่าพัฒนาที่สูงขึ้นเมือเทียบกับปี
การศึกษา 2562 ดังแผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษา



 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
 

        

        จากแผนภูมิ พบว่า ผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีค่าพัฒนา +1.31 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าพัฒนา 
+ 2.45 
 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๑. ครูได้รับการนิเทศติดตามตรงตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
๒. ครูมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ เกี่ ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช า ชี พ (Professional Learning 
Community) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา  

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีผลให้ ครูได้รับ
รางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จ านวน 13 คน 

 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และห้องสนับสนุนที่
เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ สวยงาม ร่มรื่น สะอาด 
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคาร
เรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานได้เป็นปกต ิ 
 

โรงเรียนด าเนินงานโครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ทั้งอาคารเรียน 
และลานกิจกรรม หอประชุมต่างๆ สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ให้ร่มรื่น ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
จากการด าเนินงานโครงการมีค่าความพึงพอใจร้อยละ 80 และ
ยังมีการด าเนินการโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายไร้สายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางไกล เพ่ือติดตั้ง
และให้บริการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถใช้
เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
ง่าย ผลการด าเนินงานมีค่าความพึงพอใจร้อยละ 90  

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
1. สถานศึกษามี ระบบเทคโนโลยี โรงเรียนจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร 
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สารสนเทศที่ สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ  
2. สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ 
เทคโน โลยี  และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้  
 

จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ติดตั้งระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือกระจายสัญญาณ WIFI ครูนักเรียน ผู้ปกครอง 
และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
และจัดกิจกรรมอบรมครูและนักเรียนในการใช้งาน Google Apps  
for Education ผลของการด าเนินงานท าให้ครูและนักเรียนร้อยละ 
100 สามารถใช้งาน google classroom, google meet, google 
site เป็นช่องทางในการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID  ได้ 

 
 
 
 
 
 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น ส่งผลให้โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ในระดับยอดเยี่ยม และมีผลงานการด าเนินงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เน้นพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน  
1. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-Math Program: SMP) 

ตามหลักสูตร สสวท. 
2. โครงการห้องเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
3. โครงการส่ ง เสริมความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ  (English Integration 

Development Program: EIDP) 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาตลอดจนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน จนโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร ส าเร็จลุ่ล่วง นักเรียนมีสถานที่ใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นสถานที่บริการ
ชุมชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

3. ครูได้รับการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดังนี้ 
1. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับคัดเลือก 

ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4  ปี 2564 
2. ครูได้รับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ในกิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จ านวน 6 รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 จ านวน 4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล  เหรียญทอง จ านวน 1 รางวัล  
เหรียญเงิน ชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล และเหรียญเงิน รองชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีค าสั่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 5 คน  
 



 

3 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เน้นศักยภาพผู้เรียน 

รอบด้าน ได้แก่   หลักสูตรห้องเรียนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์  (Science-Math 
Program: SMP) ตามหลักสูตร สสวท. โครงการ
ห้องเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (English Integration Development 
Program: EIDP) ที ่ต ร งกับ คว ามต้อ งการ
ข อ งนัก เ รีย น   ผู ้ป ก ค ร อ งแ ล ะชุม ช น ได้  
เป็นอย่างดี  มีกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามขีด
ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน  จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ   
เช่น  วงโยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่ง  C.V.  Band   

2. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมในการ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ค วาม เข้ า ใจและส ามารถร่ วมกั น ก าห น ด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

1. ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ จุดบริการ 
น้ าดื่ม ห้องน้ านักเรียน ครูและบุคลากร                              
อาคารจอดรถ 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
ที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

3. ระบบนิเทศภายในโรงเรียน และน า 
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
2. โครงการนิเทศภายใน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. โครงการพัฒนางานอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม 
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
๒. กระบวนการพัฒนา 

ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนกาคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

๑.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
1. โรงเรียนจัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกบั การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
 

2. ครูจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร  
อาทิ  กิจกรรมเสริมศักยภาพปฏิบัติ การทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์  กิจกรรมชุมนุ ม                
กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กิจกรรม Master chef  กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม
สอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาต่อ 

3. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้การฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ 
ความรู้ด้วยตนเอง (Independent Study: IS) น าเสนอผลงานและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1. ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 

ทั้งในรูปแบบการสอนแบบปกติ และการสอนออนไลน์ช่วงการหยุดเรียนภายใต้สถานการณ์ COVID 
2. ครูทุกคนพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการสอน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น 



 

Active Learning  มีการน าเว็บแอปพลิเคชันที่รวบรวมเครื่องมือสร้างสื่อการสอน อาทิ kahoot, 
Quizizz, Word wall, และ flippity.net เป็นต้น  มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน 

3. ครูสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่าง  
ระหว่างบุคคลโดยการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน การใช้สื่อการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วม ฝึกการท างานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ป่าพรุ ควนเคร็ง ศูนย์หัตถกรรมกระจูดควนเคร็ง 
ชุมชนท าขนมฝั่งตก อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใน เป็นต้น 
 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
1. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ

แตกต่างบุคคล สอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลาง และกลุ่มเก่ง สอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่ม
อ่อน จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. ครูจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข ค านึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย จัดการเรียนการสอนที่เน้นเชิงรุก จัด
บรรยากาศมุมประสบการณ์ต่าง ๆ 

3. ครูที่ปรึกษามีความรู้และตระหนักถึงการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้
เทคนิค วิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและพัฒนา
ผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม มีการประสานและส่งต่อการแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนกับหน่วยงาน
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

4. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน เกิดแรงจูงใจในการมา
โรงเรียนอย่างมีความสุข เกิดความรักผูกพันระหว่างเพ่ือน ครู และโรงเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1. ครูด าเนินการตรวจสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบของการวิธีการวัด เครื่องมือวัดที่สอดคล้อง 

มีเกณฑ์การตัดสินการประเมิน มีการบันทึกหลังสอนเพ่ือสรุปผลการจัดการเรียนรู้ จัดท าข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล และน าผลที่ได้มาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่งและปาน
กลาง จัดให้มีการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม 
ออกแบบวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
โรงเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทราบเพ่ือน าผลมาพัฒนาตนเอง โดย 

1. แจ้งผลการทดสอบกลางภาค ปลายภาค และผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน  
ผ่านระบบโปรแกรม SGS 

2. ครูผู้สอนแจ้งก าหนดการซ่อมเสริมและสอบปรับแก้คะแนน เพ่ือให้นักเรียน 



 

ที่ผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ได้มีโอกาสปรับแก้ 
3. ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลต่าง ๆ กับผู้ปกครอง ในวันประชุมผู้ปกครอง 
4. ครูจัดท าการประเมินครูผู้สอน โดยนักเรียน เพ่ือน าผลจากการประเมินมา 

พัฒนาการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 

 

ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ      

 

ผลการด าเนินงาน 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
1. ครูร้อยละ ๘๐ วิเคราะห์ 
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรที่สถานศึกษา 
2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการ 
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ครูร้อยละ ๘๐ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด
และป ฏิ บั ติ จ ริ ง ส าม ารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จากแผนภูมิ พบว่า ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน 

การคิดและปฏิบัติจริง  โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรที่สถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ      

 

ผลการด าเนินงาน 

- ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  
 

ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
การสอน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้ น  Active 
Learning  มีการน าแอปพลิเคชันที่รวบรวมเครื่องมือสร้างสื่อการ
สอน อาทิ kahoot, Quizizz, Word wall, และ flippity.net มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
 
 
 
 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

1. ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียน 

ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. ครูทุกคนมีการบริหารชั้นเรียน 

เชิ งบวก มีปฏิสั มพันธ์  เชิ งบวก 
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       จากแผนภูมิ พบว่า ครูร้อยละ 97.83 มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 
 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีองค์ประกอบของการวัด
ประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ ใช้ 
และเกณฑ์การตัดสินการประเมิน  
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีเครื่องมือวัดและ

 
 
 
 
 
 



 

82.6

86.95

84.76

แผนภูมิแสดงผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

ครูได้รับการนิเทศการสอน  ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี ค่าเฉลี่ย

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ      

 

ผลการด าเนินงาน 

วิธีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง  
3. ครูร้อยละ ๘๐ มีการบันทึกหลัง
สอนเพ่ือสรุปผลการจัดการเรียนรู้  
4. ครูร้อยละ ๘๐  จัดท าข้อมู ล
นักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลที่ได้มาพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 

      จากแผนภูมิ พบว่า ครูร้อยละ 96.74 มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนไปสู่เป้าหมายได้ 
 
 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
1. ครูร้อยละ ๘๐ได้รับการนิเทศ
การสอน เพ่ือน าผลไปพัฒนาการ
เรียนการสอน 
2. ครูร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมชุมชน
แ ห่ ง ก า ร เรี ย น รู้ ท า ง วิ ช า ชี พ 
(Professional Learning Community: 
PLC) ระหว่ างครูและผู้ เกี่ ยวข้ อง 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มี  ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากแผนภูมิ พบว่า ครูร้อยละ 84.76 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อน กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 

 
จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และมีผลงานการด าเนินงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
1. ครูได้รับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 

การเรียนการสอน ในกิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ปีการศึกษา 2563  มีรายละเอียดดังนี้  

1. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น 



 

วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
2. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1  

ประเภทครูผู้สอนดีเด่น วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
3. นางสาวชนกนาฎ กาญจนภักดิ์ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น 

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
4. นางชัชฏา เทพอ านวย รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทครูผู้สอนดีเด่น 

วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
5. นางมัตถกาญจน์ เอียดด า รางวัลเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนดีเด่น วิชาภาษาอังกฤษ  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
6. นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทครูผู้สอนดีเด่น 

วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
7. นายสาธร มหาสวัสดิ์ รางวัลเหรียญเงิน  ประเภทครูผู้สอนดีเด่น  วิชาสังคมศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
8. นางรองรัก สุวรรณรัตน์  รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ประเภทครูผู้สอนดีเด่น   

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
9. นายสมคิด สุวรรณรัตน์  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น   

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
10. นายชิตพล เต็มนา  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น   

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
11. นางสาวจิรา จริตงาม  รางวัลเหรียญเงิน ชนะเลิศ   ประเภทครูผู้สอนดีเด่น   

วิชาศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
12. นางสาวสุดารัตน์ ขวัญแก้ว  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น   

วิชาคหกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีค าสั่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 5 คน  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. นางสาวอุทัยวรณ สังคานาคิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4. นายวิเชียร บุญรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
5. นางสาวนวิญญา  กุณฑล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการ 
สอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

2. ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนการ 

1. พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) 

2. พัฒนากิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 



 

พัฒนาตนเองในด้านวิชาการ มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านความรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
อบรมพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษา
บทเรียนออนไลน์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

3. ครูมีความรู้ ทางด้านสื่อเทคโนโลยี 
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3. โครงการสนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
4. โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

๑.  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๒.  กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้ด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ 

พัฒนาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน ตามรายละเอียดดังนี้ 
  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน แล้ว
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ โดยโรงเรียน 
ชะอวดวิทยาคารให้หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการ PDCA ในการบริหารและจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ซ่ึงทางโรงเรียนจะจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่ม
บริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ ด้วยความร่วมมือของทั้ง 6 กลุ่มงาน ทาง
โรงเรียนได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่สอดคล้องกันระหว่างงบประมาณและ
โครงการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ด าเนินการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้น มีความรู้ความก้าวหน้าทางการเรียน และมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖3) พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา IS๑ - IS๓  
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จ านวน ๒ ภาษา คือภาษาอังกฤษ และภาษาจีนโดยเจ้าของ
ภาษาและครูไทยที่มีคุณวุฒิโดยตรง มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ --คณิตศาสตร์ (SMP) เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ มีห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดกลุ่มสาระ
ที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน  สนับสนุนให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อออนไลน์ และแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่หลากหลาย  มี
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียน ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
สนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดให้มีการรวมกลุ่มของคณะครู 



 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (PLC) เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

 

 

๒. ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน อันได้แก่ 

คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาภายหลังจากได้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

อย่างหลากหลายแล้วพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ สามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตนเอง และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์ใช้ ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
ต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรมส่งผลให้ผู้ เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) มีพัฒนาการสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 
2562  นอกจากนี้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มี
วุฒิทางภาวะทางอาชีพ ตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน ประกอบกับผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม และเป็นผู้มีมีมารยาทดีและสัมมาคารวะ มีทักษะความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ท าให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม 
สามารถใช้ Application ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน มีสุขภาพแข็งแรง มีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี 
รู้จักวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวงและสิ่งเสพติดอบายมุขทั้งปวง สามารถอยู่ร่วมกันได้ดีกับ
ครอบครัวและชุมชน จากผลการด าเนินในภาพรวม มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มีระดับ
คุณภาพ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษา พบว่า โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตาม
บริบทของสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ใช้
ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา วางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดระบบการนิเทศภายในโดยน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และ



 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพ ส่งผลให้นายวรรณวิทย์ ควนวิไล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4  ปี 2564  ครูผู้สอนได้รับ
รางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
จ านวน 13 คน และครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีค าสั่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 5 คน จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา จากผลการพัฒนาด าเนินใน
ภาพรวม มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครู จัดการ

เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน มีการใช้ห้องเรียน  On Line ในการมอบหมายงาน  และส่งงานผ่านระบบ 
อินเทอร์เน็ต (Internet) มีการสร้าง Website, VDO และ  Power Point  เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จากผลการพัฒนาด าเนินในภาพรวมของมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม  

 

๔. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะใน
การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ สามารถ
น าความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ สามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตนเอง และการท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถน าความรู้
ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตจริงและการเรียนได้ 
4. นักเรียนมีทักษะวิชาชีพที่สามารถพัฒนา 
ให้ เกิดเป็นความสามารถพิเศษได้อย่างเต็ม

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 
สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในทาง
สร้างสรรค์ ถูกเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุดมาก
ขึ้น 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะฟัง-พูด 
ภาษาอั งกฤษ เพ่ื อ ให้ ส าม ารถ น า ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4. ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ จุดบริการ 
น้ าดื่ ม  ห้ อ งน้ านั ก เรี ยน  ค รูและบุ คล ากร                              
อาคารจอดรถ 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 



 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ศักยภาพ มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น เช่น ทักษะ
ด้านดนตรี กีฬา ทักษะด้านอาชีพ  เป็นต้น 
 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา อ่อนน้อมถ่อม
ตน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
6. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เน้นศักยภาพ 

ผู้เรียนรอบด้าน ได้แก่  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์  (Science-Math 
Program: SMP) ตามหลักสูตร สสวท. โครงการ
ห้องเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (English Integration Development 
Program: EIDP) ที่ ต รงกั บความต้ อ งการของ
นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนได้เป็นอย่างดี  มี
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามขีดความสามารถ  
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  จนได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ   เช่น  วงโยธวาทิต
และวงดนตรีลูกทุ่ง  C.V.  Band   
7. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมในการ 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ค วาม เข้ า ใจและส ามารถร่ วมกั น ก าห น ด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ 
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 9. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

10. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการ 
สอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

11. ครูมีความรู้ ทางด้านสื่อเทคโนโลยี 
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ

6. พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) 
 

7. พัฒนากิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 



 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาคผนวก 

- ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖3 

- รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

       
 ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน   
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้  เพ่ือให้
นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การ
จัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ
ขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจ าปี เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้ง
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการะประกันคุณภาพภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จึงไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบ ท้ายประกาศ นี้ 

     ประกาศ  ณ  วันที่  1๖   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 
 
 

                                 (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์)                                   
        ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร                                  

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ

เปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ เรื่องนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนด เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร          
จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา    

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน        

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1๖   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

                        (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์)                                   
         ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร                                  



 

 
 
 

ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
(๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ ตามหลักสูตร ที่สถานศึกษา
ก าหนด  
 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา
ภาษาไทยพ้ืนฐาน ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาการ
สื่อสารและการน าเสนอ (IS๒) ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 

(๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได้  

1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป  
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีขึ้นไป  
3.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินรายวิชา IS๑ , IS๒ 
ตามโครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 

(๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  

 

1. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีนวัตกรรมหรือ
ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน  
2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีนวัตกรรมหรือ
ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน  

(๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

(๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร สถานศึกษา  

1. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป  
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2. ผู้เรียนร้อยละ ๕๐  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  

 3. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ 3 ขึ้นไป  
4. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐   มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 

5. ผู้เรียนร้อยละ ๕๐  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป  
6. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป  
7. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป  
8. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป  
9. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที ่3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ ๓ 
10. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมธัยมศึกษาปี
ที ่6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ ๓ 
 

(๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

๑.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -  6  ทุกคน มี Portfolio 
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ    
2.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพมีผลการประเมินรายวิชาแนะแนว (ผ่าน) 
 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย  
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
และประเพณีที่ส าคัญของไทยอย่างน้อย  4  ครั้งต่อปี 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย  

ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ไม่ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ในระดับผ่าน 
2. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

๑. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  
2. โรงเรียนมีพันธกิจ  
๓. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 1. มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ  
2. มีการมอบหมายงานโดยค านึงถึงศักยภาพ
และความสามารถของบุคลากร  
3. มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยใช้หลัก PDCA และหลักธรรมาภิบาล  
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  
6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอ บ ด้ า น ต าม ห ลั ก สู ต ร ส ถ าน ศึ ก ษ าแ ล ะทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัด
รายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน
รอบด้าน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
หลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน  
 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

๑. ครูได้รับการนิเทศติดตามตรงตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
๒. ครูมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community) ไม่น้อยกว่า ๕๐ 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
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๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และห้องสนับสนุนที่เพียงพอ
และเอ้ือต่อการเรียนรู้  
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ  
 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ  
2. สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

1. ครูร้อยละ ๘๐ วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ครูร้อยละ ๘๐ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 
 
 

1. ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. ครูทุกคนมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก มี 
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการ
เรียนรู้ 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 

๑. ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบของการวัดประเมิน วิธีการวัด 
เครื่องมือที่ใช้ และเกณฑ์การตัดสินการประเมิน  
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีเครื่องมือวัดและวิธีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง  
3. ครูร้อยละ ๘๐ มีการบันทึกหลังสอนเพื่อ
สรุปผลการจัดการเรียนรู้  
4. ครูร้อยละ ๘๐ จัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลที่ได้มาพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน  
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
 
 

 

1. ครูร้อยละ ๘๐ได้รับการนิเทศการสอน  เพื่อ
น าผลไปพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ครูร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community:  
PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานครู 
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ผลงานนักเรียน 
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