ก

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ข

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมะยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มี
บุคลากรสายบริหาร จำนวน ๑ คน ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑๕ คน ได้ดำเนินงานด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพการภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลการดังนี้
ผลการประเมินตนเอง อธิบาย ๔ เรื่อง โดยให้สรุปแยก ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละดับ ดังนี้
๑. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร
กำลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

๒. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้นมีข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์
อะไรบ้าง
ที่จะสนับสนุน
๒.๑ แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา ๒๔๖๐-๒๕๖๓
๒.๒ แผนปฏิบัติการประจำปี
๒.๓ สารสนเทศ
๒.๔ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
๒.๕ รายงานโครงการ/กิจกรรม
๒.๖ รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
๓.สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างไร
จุดเด่น
๑) ผู้เรียนมีความพยายามในการหาความรู้และพัฒนาตนเองส่งผลทำให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ
ทดสอบระดับต่างๆ
๒) ผู้เรียนมีจิตอาสา
๓) ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ
๔) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา

ค

๑) ควรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่ม
สูงขึ้
และส่งเสริมผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ และส่งเสริมให้นักเรียนบริโภค
อาหารให้ครบ ๕ หมู่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด
๒) โรงเรียนบริหารจัดการวิชาการทั้งด้านปรับปรุงหลักสูตร พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึง
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระ
๓) โรงเรียนส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรในสาขาวิชาเอกไม่ตรงกับรายวิชาที่สอนให้เข้ารับการ
อบรมเพื่อสามารถจัดการเรียนการสอให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
๔) ส่งเสริมการพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
๕) ส่งสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
๖)การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔.การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น)
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยามีการปฏิบัติตนที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดเด่น)
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นที่ (C๑) ชื่อผลงานที่เสนอประเมินความ
โดดเด่น (Best Practices) “นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
จัดเป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมีผลสำเร็จคือรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เข้าร่วมสาธิตและจำหน่วยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกปี

ง

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามที่ โรงเรี ย นทุ่ งคลี โคกช้ างวิท ยา ได้ด ำเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประจำปี
การศึกษา๒๕๖๑ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒ นาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณ ภาพภายนอกบัดนี้การ
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินภาพรวม
กำลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

จ

คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ฉบับนี้
จัดทำขึ้น ตามกฎกระทรวง การประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้ สถานศึกษาจัดส่ ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
เพื่อรายงานผลการดำเนิ น งานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
ผลสำเร็จจากการบริห ารจั ดการศึกษาที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ๓
มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ เพื่ อนำเสนอรายงานผลการจัด การศึก ษาในรอบปี ที่ ผ่ านมาต่ อหน่ ว ยงานต้น สั งกั ด
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป

(นางสาวสนอง บุญสุข)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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๑

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
ที่อยู่: เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๗ บ้าน- ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๒๐
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
โทรศัพท์: ๐๓๖-๕๑๐๙๓๘
โทรสาร : ๐๓๖-๕๑๐๙๓๘
E-Mail
nutnoynat@gmail.com
เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จำนวนบุคลากร
พนักงาน
เจ้าหน้าที่
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู
ครูอัตราจ้าง
ราชการ
อื่นๆ
๓
จำนวน
๑
๑๒
๓
แผนภูมิจำนวนบุคลำกรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

๓

๑

๓

๑๒

ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่อื่นๆ

:

รวมทั้งหมด
๑๙

๒

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ำกว่า
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
จำนวน
๒

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

๑๒

๕

ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
-

๑๙

แผนภูมิวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
๕

๐๒
๑๒

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

แผนภูมิสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
30
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25
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๒๐
20

๒๒
๒๑
๒๐
๒๐ ๒๐
๑๙
๑๘

๑๖

๑๕
15

๙

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

๒

๒

๑
สุขศึกษาฯ

๒

สังคมศึกษาฯ

๒

ภาษาอังกฤษ

๑

๓

ภาษาไทย

๕5

บริหารการศึกษา

๑๐
10

๔

๑

๓
ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพฯ

0

จานวนคน
ภาระงานสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)

๓

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
๑๖
๑๙
๒๐
๒๑
๑๘
๒๒
๒๐
๒๐
๙
๑๖

จำนวน (คน)

๑.บริหารการศึกษา
๒.ภาษาไทย
๓. คณิตศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์
๕. ภาษาอังกฤษ
๖. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๙. ศิลปศึกษา
๑๐.ฝ่ายสนับสนุนการสอน

๑
๒
๒
๓
๒
๒
๑
๔
๑
๓

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
25
๒๕
๑๙

๒๐
20

๒๐

๒๒

๒๑

๒๐

๒๐

๑๘

๑๖

๑๖

๑๕
15
๙

๑๐
10
๕5

0

จานวนคน

ภาระงาน(ชม./สัปดาห์)

๔

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๑๓๘ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๓

ชาย
๑๔
๑๔
๑๖
๔๔
๑๐
๕
๑๐
๒๕

รวมทั้งหมด

๖

๖๙

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

หญิง
๙
๑๒
๑๗
๓๘
๘
๘
๑๕
๓๑

๒๓
๒๖
๓๓
๘๒
๑๘
๑๓
๒๕
๕๖

๒๓
๒๖
๓๓
๘๓
๑๘
๑๓
๒๕
๕๖

๖๙

๑๓๘

๑๓๘

แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๑๓๘ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
๑๘
18

๑๖

๑๖
16

๑๔

๑๔
14

๑๗
๑๕

๑๔
๑๒

๑๒
12
๑๐
10

๑๐

๙

๑๐
๘

8๘

๘

6๖

๕

4๔
2๒
0๐

๑

๑
ม.1
ม.๑

๑
ม.2

ม.๒

๑
ม.3

ม.4

ม.๓

จานวนห้อง

๑

ม.๔

ชาย

หญิง

๑
ม.5

ม.๕

ม.6

ม.๖

๕

ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑
ระดับชั้น
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวมม.ต้น
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวมม.ปลาย
รวมทั้งหมด

ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔๐
๒๑
๒๘
๘๙
๔๔
๑๒
๒๑
๗๗
๑๖๖

จำนวน (คน)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓๖
๓๒
๒๐
๘๘
๑๗
๓๐
๙
๕๖
๑๔๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒๓
๒๖
๓๓
๘๒
๑๘
๑๓
๒๕
๕๖
๑๓๘

กราฟเปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑
๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๘๙

๘๘
๘๒

๗๗
๕๖

๕๖

1

2

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รวมม.ต้น

รวมม.ปลาย

3

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๖

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

รายวิชา(พื้นฐาน)

๓๘.๖๔
๑๘.๘๗
๕๕.๕๖
๑๑๓.๐๗
๓๗.๖๙
๐.๐๐
๗๕.๐๐
๕๘.๓๓
๑๓๓.๓๓
๔๔.๔๔

๔๓.๑๘
๓๒.๐๘
๓๐.๑๖
๑๐๕.๔
๓๕.๑๔
๒๐.๐๐
๗๕.๐๐
๖๘.๗๕
๑๖๓.๗๕
๕๔.๕๘

๒๙.๕๕
๒๒.๖๔
๓๓.๓๓
๘๕.๕๒
๒๘.๕๑
๔๔.๔๔
๒๒.๕๐
๓๙.๕๘
๑๐๖.๕๒
๓๕.๕๑

๖.๘๒
๓๐.๑๙
๗.๙๔
๔๔.๙๕
๑๔.๙๘
๑๖.๖๗
๙๕.๘๓
๔๗.๙๒
๑๖๐.๔๒
๕๓.๔๗

๔.๕๕
๒๐.๗๕
๔.๗๖
๓๐.๐๖
๑๐.๐๒
๑๓.๓๓
๗๙.๑๗
๑๘.๗๕
๑๑๑.๒๕
๓๗.๐๘

๗๓.๘๖
๕๙.๔๓
๕๔.๗๖
๑๘๘.๑๐
๖๒.๖๘
๘๐.๐๐
๘๗.๕๐
๘๑.๒๕
๒๔๘.๗๕
๘๒.๙๒

๗๒.๗๓
๕๒.๘๓
๕๗.๑๔
๑๐๙.๑๔
๓๖.๓๘
๖๐.๐๐
๕๘.๓๓
๘๗.๕๐
๒๐๕.๘๓
๖๘.๖๑

๕๔.๕๕
๓๓.๙๖
๒๐.๖๓
๑๐๙.๑๔
๓๖.๓๘
๘๐.๐๐
๘๗.๐๐
๑๐๐.๐๐
๒๖๗.๐๐
๘๙.๐๐

ระดับชั้น

ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
ร้อยละ
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม
ร้อยละ

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชา
ในระดับ ๓ ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๐๐.
๙๐.
๘๐.
๗๐.
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
ม.๑

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

ม.๒

ม.๔

ม.๓

ม.๕

สุขศึกษาฯ
ม.๖

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

๗

๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

๒๑
๒๗
๓๒
๘๐
๑๕
๑๒
๒๔
๕๑

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
๑
๒
๒
๕
๑
๒
๓
๖

ดี
๑๘
๒๒
๓๐
๗๑
๖
๒
๔
๑๒

ดีเยี่ยม
๒
๓
๕
๘
๘
๑๗
๓๓

ระดับดี
ขึ้นไป
๒๐
๒๕
๓๐
๗๕
๑๔
๑๐
๒๑
๔๕

ร้อยละ
ของนักเรียน
ระดับดีขึ้นไป
๙๕.๒๓
๙๒.๕๙
๙๓.๗๕
๙๓.๘๕
๙๓.๓๓
๘๓.๓๓
๘๗.๕๐
๘๘.๐๕

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ในระดับดี ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมะยมศึกษาปีที่๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๙๖.
๙๔.
๙๒.
๙๐.
๘๘.
๘๖.
๘๔.
๘๒.
๘๐.
๗๘.
๗๖.

๙๕.๒๓
๙๒.๕๙

๙๓.๗๕

๙๓.๓๓

๘๗.๕
๘๓.๓๓

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๘

๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น

ผลการประเมิน

จำนวน
นักเรียน

ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

๒๑
๒๗
๓๒
๘๐
๑๕
๑๒
๒๔
๕๑

ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
๑
๒
๒
๕
๓
๑
๓
-

ดี
๒
๑๘
๒๒
๔๒
๒
๒
๒
๖

ระดับดี
ขึ้นไป
ดีเยี่ยม
๑๘
๗
๘
๓๓
๑๐
๙
๑๙
๓๘

๒๐
๒๕
๓๐
๗๕
๑๒
๑๑
๒๑
๔๔

ร้อยละ
ของนักเรียน
ระดับดีขึ้น
ไป
๙๕.๒๔
๙๒.๕๙
๙๓.๗๕
๙๓.๘๖
๘๐.๐๐
๙๑.๖๖
๘๗.๕๐
๘๖.๓๘

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๐๐.

๙๕.๒๔

๙๕.

๙๒.๕๙

๙๓.๗๕

๙๑.๖๖
๘๗.๕

๙๐.
๘๕.

๘๐.

๘๐.
๗๕.
๗๐.
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๙

๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับผ่านขึ้นไป
ร้อยละของ
ผลการประเมิน
ระดับผ่าน นักเรียน
สมรรถนะสำคัญ
ขึ้นไป
ระดับผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
ขึ้นไป
๑. ความสามารถ
๑๙
๑๐
๗
๓๒
๑๐๐
ในการสื่อสาร
๒. ความสามารถ
๑๘
๘
๔
๓๒
๑๐๐
ในการคิด
๓. ความสามารถ
๑๓
๑๔
๓
๓๒
๑๐๐
ในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถใน
๑๓
๑๐
๗
๓๒
๑๐๐
การใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถใน
๔
๑๙
๗
๓๒
๑๐๐
การใช้เทคโนโลยี
๖๗
๖๑
๒๘
๓๒
๑๐๐
รวม
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ปีการศึกษา ๒๕๖๑ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับผ่านขึ้นไป
๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

๑๐

๕) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ ในระดับผ่านขึ้นไป
ร้อยละ
ผลการประเมิน
ระดับผ่าน ของนักเรียน
สมรรถนะสำคัญ
ขึ้นไป
ระดับผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
ขึ้นไป
๑. ความสามารถ
๑๒
๑๒
๒๔
๑๐๐
ในการสื่อสาร
๒. ความสามารถ
๑๒
๑๒
๒๔
๑๐๐
ในการคิด
๓. ความสามารถ
๑๒
๑๒
๒๔
๑๐๐
ในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถใน
๓
๖
๑๕
๒๔
๑๐๐
การใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถใน
๒๔
๒๔
๑๐๐
การใช้เทคโนโลยี
๑๐๐
รวม

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ปีการศึกษา
๒๕๖๑ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ระดับผ่านขึ้นไป
๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

๑๑

๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
๔๕.๗๙
๕๕.๐๔
๕๔.๔๒
คณิตศาสตร์
๒๒.๒๑
๓๐.๒๘
๓๐.๐๔
วิทยาศาสตร์
๓๒.๖๙
๓๖.๔๓
๓๖.๑๐
ภาษาอังกฤษ
๒๕.๕๙
๒๙.๑๐
๒๙.๔๕

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๖๐.
๕๐.

๕๕.๐๔

๕๔.๔๒

๔๕.๗๙

๔๐.

๓๐.๐๔
๓๐.๒๘

๓๐.

๓๒.๖๙

๓๖.๔๓

๓๖.๑
๒๙.๔๕
๒๕.๕๙

๒๒.๒๑

๒๙.๑

๒๐.
๑๐.
๐.

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ระดับโรงเรียน

วิทยาศาสตร์

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

๑๒

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา๒๕๕๖๐ – ๒๕๖๑
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓๓.๖๙
๑๘.๒๕
๒๖.๗๕
๒๗.๓๘

๔๕.๗๙
๒๒.๒๑
๓๒.๖๙
๒๕.๕๙

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๕๔.๔๒
๓๐.๐๔
๓๖.๑๐
๒๙.๔๕

แผนภูมิกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับประเทศ ปีการศึกษา
๒๕๖๑

ภาษาไทย
๓๓.๖๙
๔๕.๗๙

คณิตศาสตร์
๑๘.๒๕
๒๒.๒๑

วิทยาศาสตร์
๒๖.๗๕
๓๒.๖๙

ภาษาอังกฤษ
๒๗.๓๘
๒๕.๕๙

๕๔.๔๒

๓๐.๐๔

๓๖.๑

๒๙.๔๕

๑๓

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ภาษาไทย
๓๓.๕๐
๔๘.๑๖
คณิตศาสตร์
๒๒.๘๑
๓๑.๐๔
วิทยาศาสตร์
๒๖.๙๕
๓๐.๗๕
สังคมศึกษาฯ
๓๐.๗๙
๓๕.๔๘
ภาษาอังกฤษ
๒๒.๖๐
๓๑.๑๕

ระดับประเทศ
๔๗.๓๑
๓๐.๗๒
๓๐.๕๑
๓๕.๑๖
๓๑.๔๑

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๕๐.
๔๕.
๔๐.
๓๕.
๓๐.
๒๕.
๒๐.
๑๕.
๑๐.
๕.
๐.

๔๘.๑๖ ๔๗.๓๑

๓๓.๕

๓๐.๗๒
๓๑.๐๔

๓๐.๕๑
๓๐.๗๕
๒๖.๙๕

๓๕.๑๖
๓๕.๔๘
๓๐.๗๙

๒๒.๘๑

๓๑.๔๑
๓๑.๑๕
๒๒.๖

ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

๑๔

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓๑.๗๕
๑๖.๒๕
๒๔.๕๔
๒๕.๓๘
๒๒.๑๙

๓๓.๕๐
๒๒.๘๑
๒๖.๙๕
๓๐.๗๙
๒๒.๖๐

ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔๗.๓๑
๓๐.๗๒
๓๐.๕๑
๓๕.๑๖
๓๑.๔๑

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา๒๕๖๐– ๒๕๖๑
๕๐.

๔๗.๓๑

๔๕.

๔๐.
๓๕.

๓๕.๑๖

๓๓.๕
๓๑.๗๕

๓๐.๗๒

๓๐.
๒๒.๘๑

๒๕.

๒๐.

๓๐.๗๙
๓๐.๕๑
๒๖.๙๕
๒๕.๓๘
๒๔.๕๔

๓๑.๔๑
๒๒.๖
๒๒.๑๙

๑๖.๒๕

๑๕.
๑๐.
๕.
๐.
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับประเทศปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาษาไทย
๓๑.๗๕
๓๓.๕
๔๗.๓๑

คณิตศาสตร์
๑๖.๒๕
๒๒.๘๑
๓๐.๗๒

วิทยาศาสตร์
๒๔.๕๔
๒๖.๙๕
๓๐.๕๑

สังคมศึกษาฯ
๒๕.๓๘
๓๐.๗๙
๓๕.๑๖

ภาษาอังกฤษ
๒๒.๑๙
๒๒.๖
๓๑.๔๑

๑๕

๗. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ
ที่
รายการ
๑ จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
๒ จำนวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา
เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ
๓ จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม
๔ จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
๕ จำนวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ
๖ จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
๗ จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)
๘ จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
๙ จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น
๑๐ จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด
๘. ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่

แบบอาคาร

๑. อาคารเรียนมาตรฐาน แบบ ๒๑๖ ค.
๒. อาคารอเนกประสงค์
๒.๑ อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗
๒.๒ โรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗
๒.๔ อาคารชั่วคราวแบบไม้
๓. บ้านพักครู
• หลังที่ ๑ แบบ ๒๐๒ ก ( คศล )
• หลังที่ ๒ แบบ ๒๐๒ ก ( คศล)
• หลังที่ ๓ แบบ ๒๐๒ ก (คศล)
• หลังที่ ๔ แบบ ๒๐๒ ก (คศล )
• หลังที่ ๕ แบบ ๒๐๔/๒๕๒๗ (คศล)
• หลังที่ ๖ แบบ ๒๐๓/๒๗

จำนวน(คน)
๑๒๐

คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๙๕

๑๓๘

๑๐๐

๐
๓
๐
๑
๐
๐
๐
๕๙
๓๓
๒๕

๐
๒.๑๗
๐
๐.๗๒
๐
๐
๐
๑๐๐
๙๗.๐๕
๙๖.๑๕

ปีงบประม
าณ
๒๕๒๔ ๒๕๒๕

แหล่งงบประมาณ

๒๕๔๑
๒๕๒๙
๒๕๓๒

กรมสามัญศึกษา

๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๗
๒๕๒๙
๒๕๓๘
๒๕๕๘

กรมสามัญศึกษา

กรมสามัญศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๖

• หลังที่ ๗ แบบโสด ๕ห้องนอน ๒๐๕/๒๖( กำลังก่อสร้าง )
๔. บ้านพักภารโรง
๔.๑ หลังที่ ๑ แบบมาตรฐาน/๓๒
๔.๒ หลังที่ ๒ แบบมาตรฐาน/๓๒
๕. ส้วม
๕.๑ หลังที่ ๑ แบบมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง / ๒๗
๕.๒ หลังที่ ๒ แบบมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง / ๒๗
๕.๓ หลังที่ ๓ แบบมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง / ๒๗
๖. บ่อเลี้ยงปลา
๖.๑ บ่อที่ ๑ แบบกรมสามัญศึกษา
๖.๒ บ่อที่ ๒ แบบอื่น ๆ

๒๕๓๔
๒๕๓๗

กรมสามัญศึกษา

๒๕๒๘
๒๕๓๕
๒๕๔๖

กรมสามัญศึกษา

๒๕๓๙
๒๕๔๑

กรมสามัญศึกษา

๒๕๔๓
๒๕๔๓

กรมสามัญศึกษา

๒๕๔๐
๒๕๔๓

กรมสามัญศึกษา

๒๕๓๗

กรมสามัญศึกษา

๒๕๒๖
๒๕๓๑
๒๕๓๗

กรมสามัญศึกษา

๑๑. อาคารพยาบาล

๒๕๓๖

วัดกลางชูศรีเจริญสุข

๑๒. อาคารอำนวยการ

๒๕๕๔

บริจาค

๑๓. โรงอาหารนักเรียน

๒๕๕๕

บริจาค

๑๔. บ้านพักครูโสด ๕ ห้องนอน ๒๐๕/๒๖

๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๗. รั้วโรงเรียน
๗.๑ รั้วที่ ๑ แบบมาตรฐานแบบโปร่ง
๗.๒ รั้วที่ ๒ แบบมาตรฐานแบบโปร่ง
๘. ถนน
๘.๑ สายที่ ๑ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
๘.๒ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
๙. บ้านพักนักเรียนบ้านไกล
๙.๑ หลังที่ ๑ และ ๒ แบบ บ้านพักน.ร. ๘ คน
๑๐. ถังเก็บน้ำ
๑๐.๑ ถังที่ ๑ แบบกลม ฝ.๓๓
๑๐.๒ ถังที่ ๒ แบบหอถังประปา
๑๐.๓ แบบหอถังประปาแบบ ๙/๙ (คศล)

๑๗

๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มแบบสังคมชนบทไปมาหาสู่กัน พื้นที่
โรงเรียนตั้งอยู่ ตำบลโคกช้าง มีประชากรประมาณ ๔,๕๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือ
ติดกับตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ทิศใต้ติดกับตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ทิศตะวันออกติดกับตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันตกติดกับตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม มีผลิตภัณฑ์ที่รู้จักคือจักสาน
ผักตบชวา งานไม้มะม่วง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
ประเพณีของชาวบ้านที่หมู่ ๗ ตำบลโคกช้างจะเป็นประเพณีเหมือนกับที่อื่นทั่วไปคือสงกรานต์ ลอยกระทง
ศิลปวัฒนธรรมจะมีสำเนียงเสียงเหน่อเป็นเอกลักษณ์
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้น ป.๖ อาชีพหลัก คือเกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท
๓. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โอกาสผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนร่วมพัฒนา
โรงเรียนตามกำลังของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนดีมาก
ข้อจำกัดแต่เนื่องจากชุมชนแห่งนี้สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจึงทำให้ได้รับการสนับสนุนที่ชัดเจนคือ
การจัดอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนในโอกาสวันใหม่ วันเด็กและกิจกรรมที่โรงเรียนเชิญชวนร่วมบริจาค เนื่องจาก
ฐานะทางครอบครัวของผู้เรียนยากจนบางครั้งผู้เรียนจึงต้องขาดเรียนเพื่อไปรับจ้างหาเงินช่วยเหลือครอบครัวและ
นำมาเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โรงเรียนจึงระดมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกปี

๑๘

๑๐. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๙

๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑.๑ ห้องสมุด
ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ๑๒๘ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม มีวารสาร/หนังสือพิมพ์
ให้บริการจำนวน - ฉบับ/วัน/สัปดาห์/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน ๒ เครื่อง มีจำนวนนักเรียนที่ใช้
ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย ๑๐๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๖ ของนักเรียนทั้งหมด มีการ
ให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย- คน ต่อปี (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
๑๑.๒ ห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด ๖ ห้อง จำแนกเป็น
๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ ห้อง
๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง
๓) ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จำนวน ๑ ห้อง
๔) ห้องภาษาไทย
จำนวน ๑ ห้อง
๕) ห้องคณิตศาสตร์
จำนวน ๑ ห้อง
๖) ห้องการงาน
จำนวน ๑ ห้อง
๑๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด จำนวน ๔๓ เครื่อง จำแนกเป็น
๑) ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๓๕ เครื่อง
๒) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๕ เครื่อง
โดยมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
เฉลี่ย ๑๓๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐ ของนักเรียนทั้งหมด
๓) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน ๘ เครื่อง
๑๑.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑ ห้องสมุด
๒ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๓ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๔ ห้องปฏิบัติการทางภาษา
๕ ห้องภาษาไทย
๖ ห้องคณิตศาสตร์
๗ บ่อเลี้ยงปลา
๘ สนามกีฬา
๙ เรือนเพาะชำ
๑๐ โรงฝึกงาน
๑๑ ลานไทรเรียนรู้ธรรมชาติ

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
๑๕๐
๙๐
๙๕
๙๑
๙๒
๙๐
๓๐
๙๙
๙๒
๙๓
๑๐๐

๒๐

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

อาคารหอประชุม
ห้องสังคม
ห้องวิริยศาสนกิจ
เรือนพยาบาล

๙๐
๙๐
๕๐
๓๐

๑๑.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
วัดกุ่มโคก (วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วัดเขากำแพง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วัดโฆษิตาราม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
โครงการตามพระราชดำริชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี
โครงการตามพระราชดำริแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี
วังบ้านปืน จ.เพชรบุรี

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
๒๐
๕
๑
๑
๑
๑
๑

๑๑.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
ที่
ชื่อ-สกุล
ให้ความรู้เรื่อง
จำนวนครั้ง/ปี
๑ นายเอกรินทร์ นามวิชา
โครงลวดรูปสัตว์
๒๐
๒ นางสาววิลาสินี เกียรติบันลือ
นักธุรกิจน้อยฯ
๑
๓ บริษัทสตาร์ท๊อพอินเตอร์ลอคคิ้งบริค จำกัด
การทำอิฐบล็อค
๑
๔ ตำรวจจากสถานีตำรวจทุ่งคลี
การป้องกันการค้ามนุษย์
๑
๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพริ้วกรูดตำบลโคกช้าง การดูแลสุขภาพอนามัย
๑
๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
การคัดแยกขยะ
๑
๗ ศน.จิรวัฒน์ บุญครอง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑
๑๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๒.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
ผอ.เชี่ยวชาญ ดวงใจดี
ผอ.สนอง บุญสุข

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ
จัดทำ ตกแต่ง รถเทียนพรรษา
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดาล

หน่วยงานที่ให้
อำเภอเดิมบางนาง
บวช
สพฐ.

๒๑

ครู
๑.ครูยุภา สุจริตธุระการ
๒.ครูโสภณา นาคเกษม
๓.ครูนฐดา หนูเส็ง
๔.ครูธีรวัช ศรีวัศฑานัง
๕.ครูณัฐวรรณ น้อยนารถ
๖.ครูกัลร์ภัชร์ชา หอมสุวรรณ

ครูดีไม่มีอบายมุข
ครูดีไม่มีอบายมุข
ครูดีไม่มีอบายมุข
ครูดีไม่มีอบายมุข
ครูดีไม่มีอบายมุข,ครูดีเด่น
ครูดีไม่มีอบายมุข,ครูดีเด่น

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ. สพม.เขต ๙
สพฐ. สพม.เขต ๙

๒๒

นักเรียน
๑.เด็กหญิงจิตรลดาคล้ายทอง
๒.เด็กหญิงธันยพร สุจริตธุระการ
๓.นางสาวปานระพี ช้างคง
๔.เด็กชายเกียรติศักดิ์ เรียบร้อย
๕.นางสาวอรทัย ประถมทอง
๖.เด็กหญิงธดาภรณ์ สบายจิต
เด็กชายธีรพงษ์ พูลสวัสดิ์
เด็กหญิงศุภาวิดา โพธิ์ศรี
๗.นางสาวปิยะวรรณ บวรชัย
นางสาวพรรณวษา มะนาวหวาน
นางสาวพิยดา ศุภลักษณ์
๘.เด็กหญิงกัญญารัตน์ โนรินทร์
เด็กหญิงณัฐพร ตรัสงาม
เด็กหญิงวรรณิดา สวัสดี
เด็กหญิงปรัชญานันท์ อิ่มแตง
เด็กหญิงวรัญญา สาโสภา
๙.เด็กหญิงพุทจริน บุญเรือง
เด็กชายอนุรักษ์ ตุ้มหอม
๑๐.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หนองระมาด
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หลำโต
๑๑.นายชาญชัย คล้ายเชียงราก
นางสาววนิดา แซ่จัน
๑๒.เด็กหญิงกุลธิดา เขตนิมิต
เด็กชายจิรายุ คงสนุ่น
เด็กชายนันทยศ ยิ้มจันทร์
เด็กหญิงภักตร์พิมล ธนันต์พรนิธิ
เด็กหญิงเกตนิกา สวัสดี
๑๓.นายณัฐวุฒิ ศรีสุข
นางสาวปัทมาภรณ์ อินทร์โสภา
นายศุภกร เขาแก้ว
นายอนุชิต บุญมาวงค์

เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.๑-๓
เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถอยความ
(การเรียงความ) ม.๑-๓
เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถอยความ
(การเรียงความ) ม.๑-๓
เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.๑-๓
เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.๔-๖
เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-๓

สพม.เขต ๙

เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-๓

สพม.เขต ๙

เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.๑-๓

สพม.เขต ๙

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย
ม.๑-๓
เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษาม.๑-๓
เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษาม.๔-๖
เหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑-๓

สพม.เขต ๙

เหรียญทองแดง การประกวดวงดนตรีสตริง
ม.๔-๖

สพม.เขต ๙

สพม.เขต ๙
สพม.เขต ๙
สพม.เขต ๙
สพม.เขต ๙
สพม.เขต ๙

สพม.เขต ๙
สพม.เขต ๙
สพม.เขต ๙

๒๓

นายเลอศักดิ์ คล้ายปัญญา
๑๔.เด็กชายอภิสิทธิ์ เทพพักทัน
๑๕.เด็กหญิงปรัชญานันท์ อิ่มแตง
๑๖.นางสาวพิยนันต์ หิตะเกษม
๑๗.เด็กหญิงพรชิตา จันหา
๑๘.เด็กหญิงฐิติกา โสดาลี
เด็กหญิงเบญจวรรณ วรรณเสรี
๑๙.นายวทัญญู สายเสมา
นางสาวอรนุช จูบาง
๒๐.เด็กหญิงจิตรลดา คล้ายทอง
เด็กหญิงธัญวรัตน์ กุลอ่อน
เด็กหญิงเกษกนก อินทร์นิ่ม
๒๑.นางสาวขนิษฐา สังข์ทอง
นางสาวณัฐกฤตา โพธิ์ศรี
นายธีรภัทร วิจารณ์ปรีชา

เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งประเภทชาย ม.๑-๓
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.๑-๓
เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.๔-๖
เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ม.๑-๓
เหรียญทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓
เหรียญเงิน การตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-๖

สพม.เขต ๙

เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ
ม.๑-๓

สพม.เขต ๙

เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ
ม.๑-๓

สพม.เขต ๙

สพม.เขต ๙
สพม.เขต ๙
สพม.เขต ๙
สพม.เขต ๙
สพม.เขต ๙

๒๔

๑๒.๒ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่
๑. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๓. โรงเรียนคุณธรรม
๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินภาพรวม
 ปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีเยี่ยม
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี

จุดเด่น
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมุ่งให้ผู้เรียนประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
จุดควรพัฒนา
ควรพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา พัฒนาทักษะกระบวนการคิด พัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น
แผนพัฒนาพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
แผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยามีการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
มีทักษะและสมรรถนะสามารถสำเร็จการศึกษาและสามารถศึกษาต่อและมีอาชีพที่สุจริตต่อไปในอนาคต ส่งเสริม
ครูให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ความต้องการและการช่วยเหลือ
ควรจัดสรรงบประมาณ บุคลากรให้เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก

๒๕

๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

๙.๕๑
๙.๓๓
๘.๓๒
๙.๔๗
๗.๔๔

๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๘.๐๐
๔.๓๐
๔.๗๔

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ต้อง
ปรับปรุง
ดี
ดี
ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

๑๐๐.๐๐

๘๑.๑๑

ดี

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๑.๑๑ คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ❑ รับรอง  ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก มีตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังด้านวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมโฮมรูมหรือการกำหนดสัปดาห์
ความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนควรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยการทำใบงาน กำหนดให้ตั้งคำถามฝึกให้
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
มาตรฐานที่ ๙ ครูควรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาการสอนเพิ่มขึ้น ควรปรับกำหนดการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนการใช้สื่ออย่างหลากหลายมีบันทึกหลังสอน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

๒๖

มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้บริหารควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้ครูผลิตสื่อปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีการนิเทศภายใน จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม
๑๕. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ได้นำผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกนำมา
พัฒนาและส่งเสริมเน้นการปลูกฝังด้านวัฒนธรรม พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ส่งเสริมให้คุณครูพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้บริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการดำเนินโครงการทั้งหมด ๑๘
โครงการ มีผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ มีการรายโครงผลโครงการและกิจกรรม มีการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานจากหัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
๑๖.๑ การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ฝ่ายโดยแบ่งเป็น
๑.ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ๒.ฝ่ายวิชาการ ๓.ฝ่ายบุคคล ๔.ฝ่ายบริหารทั่วไป ๕.ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

ผู้อานวยการ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นักเรียน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน

๒๗

๑๖.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคมน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชีวิตของการฝึกตนให้เป็นเลิศ
พันธกิจ
๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
๒. ส่งเสริม ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และสืบสานความ
เป็นไทย
๓. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสารและการเรียนรู้
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๕. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์
๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๑.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
๒.๑ กลยุทธ์ประกันโอกาสการเข้าถึง
๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง
๒.๓ กลยุทธ์ลดความเลื่อมล้ำทาง
การศึกษา
๓.๑ กลยุทธ์สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
๓.๒ กลยุทธ์ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒๘

๓.๓ กลยุทธ์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
๓.๔ กลยุทธ์พัฒนาความสามารถผู้เรียน
ด้านภาษาต่างประเทศ
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร ๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
จัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๕.๒ กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีจิตอาสา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
พอกิน พออยู่ เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๒๙

ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. ระดับคุณภาพ : ดี
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนอง กระบวนการและการจัดการเรียนรู้ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับการพัฒนาตามศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรีย นรู้ที่เหมาะสมกับ ผู้เรียน สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีการ
มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นทุกคนเป็นครูแนะแนวด้านความถนัดของผู้เรียนตามศักยภาพ เพื่อให้คำแนะนำ
ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี โดยจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลด เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในกิจกรรม
ชุมนุมต่างๆ ตามความสนใจ รวมทั้งมุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนให้สามารถใช้ภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียน กิจกรรมห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนวิเคราะห์และสรุปใจความ
สำคัญได้ ประกวดบันทึกการอ่านทุกภาคเรียน มี โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ มีการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบในระดับโรงเรียน การทดสอบ
ระดับประเทศมีความสนใจใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพโรงเรียน จัดโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) ด้วยกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านโครงงาน กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดสู่การสอนด้ว ย ชิ้นงาน กิจกรรมสร้างสรรค์ผ ลงานจากกระบวนการคิดวิเคราะห์
กิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่มุ่ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
การจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดจากการลงมือทำงาน โดยเน้นการคิดขั้นสูงที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการคิด
ที่ซับซ้อน กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขต
พื้นที่ และระดับชาติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย และนำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด นำเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ในรูปแบบฐานการเรียนรู้วิชาการ
พร้อมทั้งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรีย นการสอน มีแหล่งเรีย นรู้และแหล่งสืบค้นข้ อมูล กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวั ด และ
ประเมินผลแบบบูรณาการ
นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ จัด
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ให้มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามความสนใจ ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง สังคม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาไทย เรือนเพาะชำ และ
โรงฝึกงาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการทำกิจกรรมคัดกรองนักเรียน SDQ
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม เพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ ได้แก่ ๑)
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทำงาน ๗) รัก
ความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ และค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทยตามที่สถานศึกษากำหนด ค่ายคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมเวรทำความสะอาดพื้นที่ในทุกๆ เช้า กิจกรรมการเสริมสร้างวินัยนักเรียนและการปรับพฤติกรรมนักเรียน
เชิงบวกในสถานศึกษา เป็นต้น
โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานที่สำคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เกิดความรู้ส ึกภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจำวัน
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความ
คิดเห็นของผู้อื่น กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือกับชุมชน
ในท้องถิ่น มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเสริมสร้างวินัยนักเรียนและการปรับพฤติกรรมนักเรียนเชิง
บวกในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ลูกเสือต้านยาเสพติด กิจกรรมฝึกอบรมวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร ทำให้ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีวิธีการป้องกัน
ตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีใ นครอบครัว
ชุมชนและสังคม
โรงเรียนได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียงเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดหลักคิดหลักการดำเนินชีวิต โครงการสืบสานความเป็นไทยเพื่อสืบสานประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม
โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารโดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ
โครงการจัดตั้งศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ “นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญเพื่อฝึกให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชุมนุม การเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการต่างๆ การเข้าใช้แห่งเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี รายงานผลโครงการ แบบบันทึก
ความดี ผลการเรียน ผลการอ่านเขียน คิด วิเคราะห์ ผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การทำเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผลงานนักเรียน การทำโครงงาน การฝึกนักธุรกิจน้อย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้เรียน
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๒.๓ ผลความสำเร็จ
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ ในเกณฑ์ปกติมีผลการทดสอบขั้น
พื้นฐานระดับชาติ O-NET ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นอันดับที่สุดท้าย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ จากจำนวน ๓๒ โรง พัฒนาผลเฉลี่ยทุกวิชาเพิ่มขึ้นจาก ๒๖.๕๒ เป็น ๓๑.๕๗ ผลการทดสอบขั้น
พื้นฐานระดับชาติ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นอันดับที่ ๓๐ ของโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ จากจำนวน ๓๒ โรง พัฒนาผลเฉลี่ยทุกวิชาเพิ่มขึ้นจาก ๒๔.๐๒ เป็น ๒๗.๓๓ และ
พัฒนาลำดับสูงขึ้นจากเดิม ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมีบุคลิกดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุภาพ
เรียบร้อย แต่งกายสะอาด มีมารยาทยาม น้ำใจดี ยิ้มไหว้ ทักทายกัน เป็นคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
วางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์
ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออก
กำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฏิกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา
ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงการมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
๓.๑ จุดเด่น
ผู้เรียนมีการพัฒนาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบขั้น
พื้นฐานระดับชาติ O-NET สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิต
ที่ดี มีจิตอาสา มีทักษะในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มีผลพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และเป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบ
๓.๒ จุดทีค่ วรพัฒนา
ควรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้น และ
ส่งเสริมผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ และส่งเสริมให้นักเรียนบริโภคอาหารให้ครบ
๕ หมู่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด
๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ระดับคุณภาพ : ดี
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผล
การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี จัดดำเนินโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ โครงการดังนี้ ๑.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา ๒.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๓.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ๕.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ๖.โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ๗.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
มีชีวิต ๘.โครงการสถานศึกษาพอเพียง ๙.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ๑๐.โครงการสืบสานความ
เป็นไทย ๑๑.โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ๑๒.โครงการจัดตั้งศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายจัดการเรียนการ
สอนงานอาชีพ”นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ๑๓.โครงการการดำเนินการด้วยระบบ PLC
ในสถานศึกษา ๑๔.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๕.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ๑๖.โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๗.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
๑๘.โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและวันสำคัญ โดยนำผลการประเมินภายนอกรอบสาม ผลการ
ติดตามตรวยสอบประกันคุณภาพภายใน และผลการรายงานโครงการ กิจกรรมในปีที่ผ่านมาพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลดำเนินงาน
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองมีดังนี้ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจำปี รายงานโครงการ สรุปผลการดำเนินงานฝ่าย การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา การ
ประชุมครู การประชุมผู้ปกครอง การประชุมภาคีเครือข่าย การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ ผลความสำเร็จ
๑) สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธะกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายกรปฏิรูปการศึกษา ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๓) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ
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๔) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๕) สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๖) สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๗) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
๓.๑ จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม การใช้กระบวนการ PLC ของครู เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ต่อไป โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกเอื้อ ต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงามตามเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา
๑. โรงเรียนบริหารจัดการวิชาการทั้งด้านปรับปรุงหลักสูตร พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระ
๒.โรงเรียนส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรในสาขาวิชาเอกไม่ตรงกับรายวิชาที่สอนให้เข้ารับการอบรม
เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ ส่งเสริมระบบการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. ระดับคุณภาพ : ดี
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ กิจกรรม วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนได้ดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพคุณครูดังนี้ โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาครูดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพเพื่อส่ง เสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้ง
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ การส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และพร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ได้จัดสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา ในส่วนของการกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้นั้น คณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมมือกัน
กำหนดโครงการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีแนวทางการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกา รเรียนของ
นักเรียนที่หลากหลายตามมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ มีการวัดประเมินผลเป็นระยะ
ก่อนกลางภาค กลางภาค หลังกลางภาคและปลายภาคเรียน โดยเน้นความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม
นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และองค์ก รต่างๆ จัดหางบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจนจึงต้องจัดระดม
ทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่ารถและอื่นๆ รวมถึงการดูแลติดตามแก้ไขผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์อย่างใกล้ชิด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนมีข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ดังนี้ รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการใน
โรงเรียน รายงานการประชุมอบรมศึกษาดูงานของคณะครู เอกสารต่างๆแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน
การจัดทำข้อสอบ ใบงาน ใบความรู้ส่งเสริมให้คุณครูเกิดนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ รายงานโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา การประชุมผู้ปกครอง การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ ผลความสำเร็จ
จากการพัฒนาของครูอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ดังนี้ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
ได้ทำการทดสอบก่อนเรียน เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบ O–
NET ตามตัวชี้วัดและบูรณาการข้อสอบ O–NET มาใช้ในการจัดการเรียนรู้, ออกข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดใน
ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคตามแนวข้อสอบ O–NET ครูผู้สอนเตรียมการสอนโดยจัดทำโครงการ
สอน เขียนและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนโดยเน้น Aactive
Learning สมรรถนะ ๕ ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการประสาน พูดคุย ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ผลความสำเร็จของคณะครูที่สำคัญคือ คุรครู
ได้รับรางวัลครูดีเด่น รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
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๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
๓.๑ จุดเด่น
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยามี ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน ครูจัดกินกรรมให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรี ยนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ครู
สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี
๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา
๑) ส่งเสริมการพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒) ส่งสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
๓) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นชั้นเรียนเชิงบวก
แผนปฏิบ ัติงานที่ ๒ การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูในรู ป ของ
คณะกรรมการที่ผู้บริหารแต่งตั้งขึ้นมา
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ส่วนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผล
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
➢ ด้านคุณภาพผู้เรียน
➢ ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ปกติและนั กเรี ย นกล้ าแสดงออก ร่าเริงแจ่ ม ใส
สุ ข ภาพกายแข็ ง แรง และเป็ น ผู ้ ม ี ค ุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ผู้เรีย นสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ด้ว ยตนเอง ส่งผลให้ผ ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมีผลการประเมิน
ระดับชาติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วิ น ั ย จนเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา เป็ น ที่
ยอมรั บ ของชุ ม ชนโดยรอบในเรื ่ อ งความมี ว ิ นัย
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม
➢ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทดงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และ
มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท

➢ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
วิธี เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบ การศึกษา
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี ท ี ่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการจั ด การศึ ก ษา
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลั กสู ตรของสถานศึ ก ษา ครูผ ู้ส อน
สามารถจั ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ มี ก าร
ดำเนิ น การนิ เ ทศ กำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การ
ดำเนิน งาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึ กษา
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล มาใช้เป็น ฐานในการวางแผนพัฒ นาคุณภาพ
สถานศึกษา
➢ ด้านกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑) ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
๒) ครูจัดกินกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
➢ ด้านกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓) ครู ใ ห้ น ั ก เรี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด บรรยากาศ ๑) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรีย นรู้โ ดยการคิด ได้ ๒) ควรให้ ข ้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ น ั ก เรี ย นทั น ที เ พื่ อ
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ ที่
นักเรียนนำไปใช้พฒ
ั นาตนเอง
หลากหลาย
๕) คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่
ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ส่งเสริมระบบการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงานที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร
แผนปฏิบัติงานที่ ๕ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นชั้นเรียนเชิงบวก
แผนปฏิบ ัติงานที่ ๖ การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูในรู ป ของ
คณะกรรมการที่ผู้บริหารแต่งตั้งขึ้นมา
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
ความต้องการและการช่วยเหลือ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA
๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น

๓๙

ส่วนที่ ๔
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C๒)
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นที่ (C๑)
ชื่อผลงานที่เสนอประเมินความโดดเด่น (Best Practices)
“นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑. บทนำ
กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้เรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบระดับชาติค่อนข้างไม่ดีนักแต่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและหน่วยงานต้นสังกัดได้พยายาม
พัฒนา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการประกอบอาชีพ ทางโรงเรียนจึงจัดวิชาเพิ่มเติม จัดชั่วโมง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่ถนัด สนใจประกอบอาชีพเชิงธุรกิจขนาดเล็ก ฝึกหัดการขาย
การตลาด
สภาพทัว่ ไป
ผู้เรียนของเรามีฐานะครอบครัวค่อนข้างยากจนทำให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องทำงานหารายได้อีกทางหนึ่ง ทำ
ให้นักเรียนขาดเรียนบ่อยทางโรงเรียนจึงส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนโดยจัดเป็นชั่วโมงเรียน
ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาเป็นศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ผลิตสินค้าและจำหน่ายสู่มาตรฐานสากล
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีขั้นตอนดังนี้
๑.การวางแผน เสนอขออนุมัติดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ จัดทำปฏิทิน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
๒.การดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนด จัดเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูล
๓.การตรวจสอบ ประเมินผลจากคณะกรรมการสรุปรายงานผล
๔.การปรับปรุงแก้ไข เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ
๑.ผลิตสินค้าสู่มาตรฐานสากล
๒.เพื่อขยายเครือข่ายการเป็นนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนและโรงเรียน
เครือข่าย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผลิตสินค้าสู่มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จัดจำหน่ายสินค้าของศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน
การงานอาชีพ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

๔๐

๑. แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

๑.ประชุม
วางแผน

สาธารณะ
ชน

๔.การ
ปรับปรุง
แก้ไข
นาเสนอ

ผู้บริหาร
ครู
ผู้เรียน

๒.การ
ดาเนินงาน

๓.การติดตาม
ตรวจสอบ
๓. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ
ระบุผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวชี้วัดที่กำหนดทั้งเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้เรียนสามารถผลิตสินค้าสู่มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้เรียนสามารถจัดจำหน่ายสินค้าของศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายการจัดการ
เรียนการสอนการงานอาชีพ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร
ผู้เรียนสามารถผลิตภัณฑ์ เป็นนักธุรกิจน้อยได้
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากทุกคน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนทุกคนเป็นนักธุรกิจน้อยโดยจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมโดยครูทุกคน
๖. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง โครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปีการศึกษา
๒๕๕๙-๒๕๖๐ การสาธิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติทุกปี
๗. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ)

๔๑

อบรมอิฐบล็อกบริษัทสตาร์ท๊อพ อินเตอร์ล็อคกิ้งบริคจำกัด
วันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

๔๒

สาธิตและจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

๔๓

ตัวแทนจากสพฐ.เยียมชมนักเรียนนักธุรกิจน้อย
วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๔๔

อบรมโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๔๕

ภาคผนวก

๔๖

คำสั่งโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
ที่ ๐๒๒ / ๒๕๖๒
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (ฉบับที่ ๓ )
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีถัดไป และนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นทางโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประกอบด้วย
๑.๑ นางสาวสนอง บุญสุข
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายโกวิท ทีวะเวช
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายถวิล สุขวงษ์
กรรมการ
๑.๔ นางสาวโชติกา ขาวผ่อง
กรรมการ
๑.๕ นายองอาจ หนูเส็ง
กรรมการ
๑.๖ นางสาวยุภา สุจริตธุระการ
กรรมการ
๑.๗ นางสาวณัฐวรรณ น้อยนารถ
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ประเมิน
คุณภาพการศึกษาด้วยตนเองและจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ สพฐ.กำหนด ๔ มาตรฐานเก็บ
รวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูล และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการประเมินภายใน
จำแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้
มาตรฐาน ที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นางสาวโชติกา ขาวผ่อง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญชนก มาลากุล
กรรมการ
๓. นางสาวจุฑามาส สังข์สุวรรณ
กรรมการ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นายองอาจ หนูเส็ง
ประธานกรรมการ
๒. นายประสิทธิ์ สิงห์ชยั
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑.นางยุภา สุจริตธุระการ
ประธานกรรมการ
๒.นายวัชเรศ วงษ์เฉลียง
กรรมการ

๔๗

๓.นางสาวชนิกา ม่วงพันธ์
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.นายถวิล สุขวงษ์
ประธานกรรมการ
๒.นางนฐดา หนูเส็ง
กรรมการ
๓.นางสาวโสภณา นาคเกษม
กรรมการ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑.นางสาวณัฐวรรณ น้อยนารถ
ประธานกรรมการ
๒.นายธีรวัช ศรีวัฒทานัง
กรรมการ
๓.นางสาวกัลย์ภสั ร์ชา หอมสุวรรณ
กรรมการ
๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มีหน้าที่
ประสานงาน รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ สพฐ.กำหนด และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวสนอง บุญสุข
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวโชติกา ขาวผ่อง
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายถวิล สุขวงษ์
กรรมการ
๓.๔ นางยุภา สุจริตธุระการ
กรรมการ
๓.๕ นายองอาจ หนูเส็ง
กรรมการ
๓.๖ นายประสิทธิ์ สิงห์ชัย
กรรมการ
๓.๗ นางสาวโสภณา นาคเกษม
กรรมการ
๓.๘ นางนฐดา หนูเส็ง
กรรมการ
๓.๙ นางสาวกัลย์ภสั ร์ชา หอมสุวรรณ
กรรมการ
๓.๑๐ นายธีรวัช ศรีวฒ
ั ทานัง
กรรมการ
๓.๑๑ นายวัชเรศ วงเฉลียง
กรรมการ
๓.๑๒ นางสาวขวัญชนก มาลากุล
กรรมการ
๓.๑๓ นางสาวชนิกา ม่วงพันธ์
กรรมการ
๓.๑๔ นางสาวจุฑามาส สังข์สุวรรณ
กรรมการ
๓.๑๕ นางสาวณัฐวรรณ น้อยนารถ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นางสาวสนองบุญสุข)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

๔๘

คำสั่งโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
ที่ ๐๒๖ / ๒๕๖๒
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕, (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่งคือมีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑
ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบายแผนและม าตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาให้เป็นไปตามภารกิจของโรงเรียนและสอด
รับกับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนั้นทางโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้
๑.นางสาวสนอง บุญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
๒.นายนิวัฒน์ ใจดี
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.นายประสิทธิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
๔.นางสาวณัฐวรรณ น้อยนารถ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาขัดข้องประการใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานผู้บริหาร เพื่อดำเนินการ
แก้ปัญหาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(นางสาวสนอง บุญสุข)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

๔๙

ประกาศโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้มียกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกับคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙
(๓)ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกับคุณภาพภายในการศึก ษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่ว นหนึ่งของการบริห ารการศึก ษาที่ ต ้ อ ง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษ าขั้น
พื ้ น ฐานในการประชุ ม ครั ้ ง ที ่ ๕/๒๕๖๑ เมื ่ อ วั น ศุ ก ร์ ท ี ่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รั ฐ มนตรี ว่ า
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นหลักในการ
เทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การประเมินคุณภาพภายใน
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนจึงได้ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และกำหนดค่ า เป้ า หมายการพั ฒ นาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายนิวัฒน์ ใจดี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

(นางสาวสนอง บุญสุข)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาน้องวิทยา

๕๐

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
…………………………………………………………………
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน
๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๑) จัดการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงในรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ กิจกรรมชุมนุม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามโครงการ
จัดตั้งศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ “นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

๕๑

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๕๒

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน
๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ดี
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดี ขึ้นไป
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดี ขึ้นไป
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดี ขึ้นไป
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดี ขึ้นไป
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ปีการศึกษาที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕๐
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดี ขึ้นไป
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ดี
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดี ขึ้นไป
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดี ขึ้นไป
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดี ขึ้นไป
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดี ขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
ดี
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ดี
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดี
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ดี
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดี
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ดี
คูณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ดี
จัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดี
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ดี
ในชีวิตได้

๕๓

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๑) จัดการเรียนรู้ด้านดนตรีไทยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ และส่งเสริมให้นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย
๒) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง โดยการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
ส่วนรวมได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ตารางเทียบเคียงระดับคุณภาพกับค่าร้อยละของค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

ค่าร้อยละ
๙๐-๑๐๐
๘๐-๘๙
๗๙-๖๐
๕๙-๕๐
ต่ำกว่าร้อยละ ๔๙
การกำหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดี
ระดับ ปานกลาง
ระดับ กำลังพัฒนา
๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ
หรือเป็นร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

๕๔

คำอธิบายและระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
คำอธิบาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการประกอบด้วย ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ผู้เรีย นมีทัก ษะในการอ่า น การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ ที่
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ ๔๙ มีทักษะในการอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตาม
กำลังพัฒนา
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีทักษะในการอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์
ปานกลาง
ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๗๙ มีทักษะในการอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์
ดี
ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีทักษะในการอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์
ดีเลิศ
ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมีทักษะในการอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตาม
ยอดเยี่ยม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ผู ้ เ รี ย นต่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ ๔๙ มี ค วามสามารถในการคิ ด จำแนกแยกแยะ คิ ด อย่ า งมี
กำลังพัฒนา
วิจารณญาณ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

๕๕

ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ปานกลาง
ใคร่ครวญไตร่ต รอง พิจารณาอย่ างรอบคอบ ใช้เหตุผ ลประกอบการตัดสิน ใจมี ก าร
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๗๙ มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ดี
ใคร่ครวญไตร่ต รอง พิจารณาอย่ างรอบคอบ ใช้เหตุผ ลประกอบการตัดสิน ใจมี ก าร
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ดีเลิศ
ใคร่ครวญไตร่ต รอง พิจารณาอย่ างรอบคอบ ใช้เหตุผ ลประกอบการตัดสิน ใจมี ก าร
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ผู ้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๙๐ ขึ ้ น ไป มี ค วามสามารถในการคิ ด จำแนกแยกแยะ คิ ด อย่ า งมี
ยอดเยี่ยม
วิจารณญาณ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจจะเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน
ชิ้นงาน ผลผลิต
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเอง ทำงาน
กำลังพัฒนา
เป็นทีม มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ
เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเอง ทำงานเป็น
ปานกลาง
ทีม มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ
เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๗๙ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเอง ทำงานเป็น
ดี
ทีม มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ
เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเอง ทำงานเป็น
ดีเลิศ
ทีม มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และ
เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเอง ทำงาน
ยอดเยี่ยม
เป็นทีม มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ
เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕๖

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒ นา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กำลังพัฒนา
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปานกลาง
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๗๙ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดี
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดีเลิศ
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยอดเยี่ยม
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอื่นๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด
๕.๑) ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐาน
เดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรต่ำกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
กำลังพัฒนา
หลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรเท่ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ปานกลาง
หลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ดี
หลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๐๑-๑.๕๐
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ดีเลิศ
หลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕๐-๒.๙๙

๕๗

ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ยอดเยี่ยม
หลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ขึ้นไป
๕.๒) ผู ้ เ รี ย นมี ค วามก้ า วหน้ า ในผลการทดสอบระดั บ ชาติ (O-Net) ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ หรือผลการทดสอบอื่นๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) หรือผลการทดสอบอื่นๆ ต่ำกว่า ผลการ
กำลังพัฒนา
ทดสอบระดับชาติ (O-Net) หรือผลการทดสอบอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา
ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) หรือผลการทดสอบอื่นๆ เท่ากับ ผลการ
ปานกลาง
ทดสอบระดับชาติ (O-Net) หรือผลการทดสอบอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา
ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) หรือผลการทดสอบอืน่ ๆ สูงกว่า ผลการ
ดี
ทดสอบระดับชาติ (O-Net) หรือผลการทดสอบอื่นๆ ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ
๐.๐๑-๑.๕๐
ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) หรือผลการทดสอบอื่นๆ สูงกว่า ผลการ
ดีเลิศ
ทดสอบระดับชาติ (O-Net) หรือผลการทดสอบอื่นๆ ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ
๑.๕๐-๒.๙๙
ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) หรือผลการทดสอบอื่นๆ สูงกว่า ผลการ
ยอดเยี่ยม
ทดสอบระดับชาติ (O-Net) หรือผลการทดสอบอื่นๆ ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ขึ้นไป
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
กำลังพัฒนา
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๕๐-๕๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
ปานกลาง
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๖๐-๗๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
ดี
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๘๐-๘๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
ดีเลิศ
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
ยอดเยี่ยม
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๕๘

๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ผู้เรีย นมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ มีมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
กำลังพัฒนา
มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติ กา
ปานกลาง
มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๗๙ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
ดี
มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติ กา
ดีเลิศ
มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
ยอดเยี่ยม
มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและเห็นคุณค่าความเป็น
กำลังพัฒนา
ไทย มีส่วนร่วมและสืบทอดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและเห็นคุณค่า
ปานกลาง
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมและสืบทอดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย
จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๗๙ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและเห็นคุณค่า
ดี
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมและสืบทอดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย
จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและเห็นคุณค่า
ดีเลิศ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมและสืบทอดในการอนุ รักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย
จำนวนผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและเห็นคุณค่า
ยอดเยี่ยม
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมและสืบทอดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

๕๙

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ผู้เรีย นต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล เพศ วัย ภาษา เชื้อชาติ
กำลังพัฒนา
ศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี บนพื้นฐานของการยอมรับ เคารพสิทธิและหน้าที่
ของแต่ละบุคคล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล เพศ วั ย ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา
ปานกลาง
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี บนพื้นฐานของการยอมรับ เคารพสิทธิและหน้าที่ของแต่ละ
บุคคล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๗๙ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล เพศ วัย ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา
ดี
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี บนพื้นฐานของการยอมรับ เคารพสิทธิและหน้าที่ของแต่ละ
บุคคล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล เพศ วัย ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา
ดีเลิศ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี บนพื้นฐานของการยอมรับ เคารพสิทธิและหน้าที่ของแต่ละ
บุคคล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ยอมรับความแตกต่างของบุคคล เพศ วัย ภาษา เชื้อชาติ
ยอดเยี่ยม
ศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี บนพื้นฐานของการยอมรับ เคารพสิทธิและหน้าที่
ของแต่ละบุคคล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่ าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออก
กำลังพัฒนา
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น
จำนวนผู ้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๕๐-๕๙ มี ส ุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต อารมณ์ และสั ง คม และ
ปานกลาง
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
จำนวนผู้เรีย นร้ อยละ ๖๐-๗๙ มีส ุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
ดี
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
จำนวนผู ้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๘๐-๘๙ มี ส ุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต อารมณ์ และสั ง คม และ
ดีเลิศ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

๖๐

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
จำนวนผู้เรีย นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีส ุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสั งคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
คำอธิบาย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กำลังพัฒนา
- เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน
ปานกลาง
- เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
-. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
ดี
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
ดีเลิศ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ
- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ยอดเยี่ยม
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๖๑

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
กำลังพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
ปานกลาง
การศึกษาของสถานศึกษา
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ดี
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
ดีเลิศ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ยอดเยี่ยม
ทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นแบบอย่างได้
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กำลังพัฒนา
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนบางด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปานกลาง
ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดี
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดีเลิศ
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง

๖๒

ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กำลังพัฒนา
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพไม่ครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ปานกลาง
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดี
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
ดีเลิศ
และสถานศึกษา
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
ยอดเยี่ยม
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กำลังพัฒนา
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมภายในสถานศึกษา
ปานกลาง
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ดี
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ดีเลิศ
และมีความปลอดภัย
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
และมีความปลอดภัย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กำลังพัฒนา
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ปานกลาง
ยังไม่ครอบคลุม
ดี
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
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ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
คำอธิบาย
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
มีแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
กำลังพัฒนา
สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ปานกลาง
ของหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง จัด
ดี
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกทักษะ การแสดงออก แสดงความคิดเห็น และสรุป
องค์ความรู้
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ดีเลิศ
ของหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง จัด
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ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกทักษะ การแสดงออก แสดงความคิดเห็น และสรุป
องค์ความรู้ รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้มีความเป็นเลิศและผู้เรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกทักษะ การแสดงออก แสดงความคิดเห็น และสรุป
ยอดเยี่ยม
องค์ความรู้ รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้มีความเป็นเลิศและผู้เรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงานและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๑) จัดการเรียนรู้ด้านดนตรีไทยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และ
ส่งเสริมให้นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มี
ความสามารถ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
มีแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกทักษะ การแสดงออก แสดงความคิดเห็น และสรุป
องค์ความรู้ได้
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกทักษะ การแสดงออก แสดงความคิดเห็น และสรุป
องค์ความรู้ รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้มีความเป็นเลิศ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกทักษะ การแสดงออก แสดงความคิดเห็น และสรุป
องค์ความรู้ รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้มีความเป็นเลิศ ผู้เรียนสามารถ
นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
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๒) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง โดยการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวมได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้
นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
กำลังพัฒนา
ปฏิบัติจริง
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปานกลาง
ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
ดี
การแสดงออก แสดงความคิดเห็น และสรุปองค์ความรู้ ได้
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ดีเลิศ
ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
การแสดงออก แสดงความคิดเห็น และสรุปองค์ความรู้ และผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงาน
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
ยอดเยี่ยม
การแสดงออก แสดงความคิดเห็น และสรุปองค์ความรู้ ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงาน
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กำลังพัฒนา
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
ปานกลาง
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ดี
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
ดีเลิศ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
ยอดเยี่ยม
เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กำลังพัฒนา
ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือ
ปานกลาง
กันและกัน มีน้ำใจต่อเพื่อนและครู ให้ความเคารพครูและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือ
ดี
กันและกัน มีน้ำใจต่อเพื่อนและครู ให้ความเคารพครูและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามความสามารถทางการเรียนรู้
ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือ
ดีเลิศ
กันและกัน มีน้ำใจต่อเพื่อนและครู ให้ความเคารพครูและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามความสามารถทางการเรียนรู้ รวมทั้งรักที่จะเรียนรู้
ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือ
กันและกัน มีน้ำใจต่อเพื่อนและครู ให้ความเคารพครูและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม
ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามความสามารถทางการเรียนรู้ รวมทั้งรักที่จะเรียนรู้และ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กำลังพัฒนา
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนแต่ไม่เป็นระบบ
ปานกลาง
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
ดี
ผู้ปกครอง และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้วิธีการและ
ดีเลิศ
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ยอดเยี่ยม
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีบันทึกหลังการใช้
เครื่องมือ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
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๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กำลังพัฒนา
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ปานกลาง
นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการ
ดี
เรียนรู้
สร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้
ดีเลิศ
สร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้
ยอดเยี่ยม
สร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูและผู้เกี่ยวข้องมี
การให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและ
สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบรายงายนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้โรงเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา และเผยแพร่
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

( นายวิวัฒน์ ใจดี )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
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