
 

 
 

รายงานประจําปของสถานศึกษา  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันตวิิทยาภูม”ิ 

ตําบลไผจําศิล  อาํเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๖ 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ

หนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

ดังกลาว  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลการ

ดําเนินงานภายในสถานศึกษา   จึงไดจัดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของตนเอง เพื่อ

ปรับปรุงแกไขการทํางานอยูตลอดเวลาในทุกปการศึกษา 

 สําหรับการประเมินมาตรฐานครั้งน้ี   ไดประเมินตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน  ซึ่งไดทําการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน ในป

การศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผานมา   โดยโรงเรียนไดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  การจัดทําเอกสาร

ฉบับน้ีเปนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   ตาม

โครงการ/กิจกรรมทีโ่รงเรยีนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษ

ที่สามารถตรวจสอบได   เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของโรงเรียนตลอดปการศึกษา ๒๕๖๑   ซึ่ง

โรงเรียนหวังวารายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปการศึกษาเลมน้ีจะใหขอมูลซึ่งเปนสารสนเทศที่สําคัญเกี่ยวกับ

ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในปการศึกษา ๒๕๖๑ และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนในป

การศึกษาถัดไป    

ในโอกาสน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนทุกคนที่ได

รวมกันรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบยืนยันรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับน้ี  

 

 

 

          (  นายรณชัย   น่ิมกุล  ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

                                                                   ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 



บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

ชื่อเรื่อง : รายงานประจําปของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียน : วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ 

ขอมูลพ้ืนฐาน : โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ มีจํานวนนักเรียน ๑,๒๔๘ คน ครู ๗๒ คน 

 จัดการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖  

ผลการประเมินตนเอง : 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน 

๑. มีผลการประเมิน ระดับดี 

๒. หลักฐานสนับสนุน  

- ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

- ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

- ขอมูลผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

- ขอมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

- สรปุขอมลูผลการแขงขันทักษะทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานทีสู่งข้ึน  

- จัดกิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 

- จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนเปนผูที่มีคุณลักษณะของผูเรยีนในศตวรรษที่ ๒๑ 

- จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการประกอบอาชีพ 

- พัฒนาและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 

- นําแหลงเรียนรูในทองถ่ินมาบรูณาการใชในการจัดการเรียนการสอน 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

๑. มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 

๒. หลักฐานสนับสนุน  

- ผานการประเมินระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในระดับ School Quality Award (ScQA) 

๓. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานทีสู่งข้ึน 

- จัดระบบการบริหารตามเกณฑของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

- จัดระบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ 

 

 



 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑. มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 

๒. หลักฐานสนับสนุน  

- สรปุขอมลูผลการนิเทศการสอนครู ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

- สรปุขอมลูการไดรับรางวัลดานการจัดการเรียนการสอนของครู ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

- จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ ตามกําหนด 

๓. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานทีสู่งข้ึน ไดแก 

- สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตอ เขารบัการอบรม ศึกษาดูงาน 

- สงเสริมใหครใูชกระบวนการกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) เพื่อพฒันาการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

- สงเสริมใหครปูฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่กําหนด ๑๓ ตัวช้ีวัด 

- กํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

โดยผูบริหาร หัวหนางาน และหัวหนากลุมสาระ 

 ภาพรวมของสถานศึกษา  

  ๑. มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 

  ๒. หลักฐานสนับสนุน  

- ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่สูงข้ึนมากกวาปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๔ กลุมสาระ 

- ผานการประเมินระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในระดับ School Quality Award (ScQA) 

- จํานวนครุที่ไดรบัรางวัลตางๆ จากหนวยงานภายนอก 

  ๓. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานทีสู่งข้ึน  

  - พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

  - พัฒนาระบบการบรหิารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนทีเ่ขารวมโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนดีประจําตําบล 

  - พัฒนาคุณภาพดานการจัดการเรียนการสอนของครูใหสามารถพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ  

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เรื่อง  หนา 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐาน ๑ 

 ๑. ขอมูลทั่วไป ๑ 

 ๒. ขอมูลผูบรหิาร ๑ 

 ๓. ขอมูลครูและบุคลากร ๒ 

 ๔. ขอมูลนักเรียน ๓ 

 ๕. ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๔ 

 ๖. ขอมูลผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน ๖ 

 ๗. ขอมูลงบประมาณ ๘ 

 ๘. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๘ 

 ๙. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบปทีผ่านมา ๙ 

 ๑๐. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา ๑๐ 

 ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๑๑ 

ตอนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๑๒ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ๑๒ 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา ๔๐ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ ๕๓ 

ตอนท่ี ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลอื ๕๙ 

ภาคผนวก     ๖๓ 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๑  

ขอมูลพื้นฐาน 

 

 ๑. ขอมูลท่ัวไป 
 

 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”   ต้ังอยู ณ เลขที่ ๗๐ หมูที่ ๖ ตําบลไผจําศิล อําเภอ

วิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕   รหัสไปรษณีย 

๑๔๑๑๐  โทรศัพท ๐๓๕-๖๓๑๗๓๓  โทรสาร ๐๓๕-๖๓๒๘๒๑  E-mail : tanti@hotmail.com  

Website : www.tanti.ac.th  เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖    
 

 ๒. ขอมูลผูบริหาร 
 

๑) ผูอํานวยการโรงเรียนช่ือ นายรณชัย น่ิมกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท ๐๘๗-๓๑๙๑๘๕๖  ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนน้ี ต้ังแตวันที่ 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๔ ป ๔ เดือน 

๒) รองผูอํานวยการโรงเรียน แตงต้ังครูปฏิบัติหนาที่แทน ๓ ตําแหนง ดังน้ี 

 ๒.๑)  นางสาวสมุาลี   มีสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการ

วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย แขนงวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา โทรศัพท ๐๘๖–๐๓๑๕๖๕๕ 

ไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ ต้ังแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๒ ป 

 ๒.๒)  นายเมธี  นาคพนม วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหาร

การศึกษา โทรศัพท ๐๘๑–๒๕๙๕๐๘๕ ไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ ต้ังแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๒ ป 

 ๒.๓)  นายไชยวัฒน  วัฒนวงศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขา

สังคมศึกษา โทรศัพท ๐๘๔–๗๗๕๖๕๙๓ ไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ ต้ังแตวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๓ เดือน 

 ๒.๔)  นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขา

วิทยาศาสตร โทรศัพท ๐๘๙–๘๑๗๓๖๒๔ ไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ ต้ังแตวันที่ ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๓ เดือน 

 

 

 



๒ 

 
 

 ๓. ขอมูลครูและบุคลากร 
 

 

สรุปภาพรวมจํานวนบุคลากรยอนหลัง ๕ ปการศึกษา 
 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจาง เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ ๕ ๘๑ - ๘ ๗ 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ๔ ๖๗ - ๘ ๘ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑ ๖๖ - ๘ ๘ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑ ๖๕ - ๗ ๘ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ ๖๕ - ๗ ๘ 
 

สรุปจํานวนวุฒิการศึกษาสูงสุดของผูบริหารและบุคลากรคร ูปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ตําแหนง วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) 

ผูบริหาร ปริญญาโท ๑ 

บุคลากรคร ู ปริญญาตร ี ๔๘ 

 ปริญญาโท ๒๓ 

 ปริญญาเอก ๑ 
 

สรุปภาระงานสอนของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ครูประจําการ 

(คน) 

ครูอัตราจาง 

(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ 

คน (คาบเรียน/สัปดาห) 

ภาษาไทย ๘ - ๑๖.๐๐ 

คณิตศาสตร ๘ ๑ ๑๖.๔๔ 

วิทยาศาสตร ๑๐ ๑ ๑๕.๖๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๙ - ๑๖.๕๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ - ๒๑.๒๕ 

ศิลปะ ๕ - ๑๘.๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๑๐ ๓ ๑๖.๔๒ 

ภาษาตางประเทศ ๙ ๖ ๑๖.๔๒ 

กลุมสงเสริมการสอน ๒ - ๒๑.๐๐ 

รวม ๖๕ ๘ ๑๖.๗๔ 



๓ 

 
 ๔. ขอมลูนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ของปการศึกษา ๒๕๖๑) 
 

 จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๔๘ คน  จําแนกตามระดับช้ันที่เปดสอน  

 

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม.๑ ๘ ๑๒๔ ๑๒๘ ๒๕๒ ๓๑.๕๐ 

ม.๒ ๘ ๑๒๘ ๑๔๒ ๒๗๐ ๓๓.๗๕ 

ม.๓ ๘ ๑๒๕ ๑๒๒ ๒๔๗ ๓๐.๘๘ 

รวม ชวงชั้นท่ี ๓ ๒๔ ๓๗๗ ๓๙๒ ๗๖๙ ๓๒.๐๔ 

ม.๔ ๕ ๕๓ ๙๑ ๑๔๔ ๒๘.๘๐ 

ม.๕ ๖ ๔๖ ๑๑๗ ๑๖๓ ๒๗.๑๗ 

ม.๖ ๖ ๕๒ ๑๒๐ ๑๗๒ ๒๘.๖๗ 

รวม ชวงชั้นท่ี ๔ ๑๘ ๑๕๑ ๓๒๘ ๔๗๙ ๒๖.๖๑ 

รวมท้ังหมด ๔๑ ๕๒๘ ๗๒๐ ๑,๒๔๘ ๓๐.๔๔ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

  ๕. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

 ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

รวม 

ผลการ

เรียน

เฉล่ีย 

จํานวน 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๑๖๐ ๑๗๕ ๒๔๓ ๒๖๕ ๒๓๓ ๒๑๖ ๒๑๖ ๘๒ ๔ ๒๐ ๑,๖๑๔ ๒.๒๙ ๕๗๘ ๓๕.๘๑ 

คณิตศาสตร ๑๐๘ ๗๓ ๑๐๐ ๑๔๓ ๓๔๐ ๓๑๘ ๕๔๘ ๖๒ ๑๒ ๑๒ ๑,๗๑๖ ๑.๘๐ ๒๘๑ ๑๖.๓๘ 

วิทยาศาสตร ๑๕๕ ๑๕๙ ๓๓๒ ๓๕๓ ๔๑๓ ๓๘๓ ๓๙๘ ๙๘ ๑๒ ๒ ๒,๓๐๕ ๒.๑๑ ๖๔๖ ๒๘.๐๓ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑,๑๖๖ ๖๑๖ ๖๙๙ ๔๓๒ ๓๗๔ ๒๔๑ ๑๖๔ ๙๗ ๕๓ ๑๑ ๓,๘๕๓ ๒.๙๗ ๒,๔๘๑ ๖๔.๓๙ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๑,๒๓๐ ๕๖๑ ๕๐๔ ๑๓๔ ๘๖ ๔๘ ๒๘ ๗๘ ๕ ๐ ๒,๖๗๔ ๓.๓๗ ๒,๒๙๕ ๘๕.๘๓ 

ศิลปะ ๕๔๐ ๒๖๑ ๒๘๗ ๒๓๒ ๑๙๒ ๑๓๗ ๙๔ ๔๓ ๑๖ ๒ ๑,๘๐๔ ๒.๙๑ ๑,๐๘๘ ๖๐.๓๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑,๑๐๘ ๕๐๙ ๔๘๔ ๓๒๖ ๒๕๒ ๗๔ ๒๗ ๗๙ ๓๐ ๔ ๒,๘๙๓ ๓.๑๙ ๒,๑๐๑ ๗๒.๖๒ 

ภาษาตางประเทศ ๔๒๘ ๑๗๘ ๒๖๐ ๒๘๙ ๓๑๐ ๓๐๓ ๓๙๙ ๗๕ ๒๒ ๖ ๒,๒๗๐ ๒.๓๖ ๘๖๖ ๓๘.๑๕ 

รวม ๔,๘๙๕ ๒,๕๓๒ ๒,๙๐๙ ๒,๑๗๔ ๒,๒๐๐ ๑,๗๒๐ ๑,๘๗๔ ๖๑๔ ๑๕๔ ๕๗ ๑๙,๑๒๙ - ๑๐,๓๓๖ ๕๔.๐๓ 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

รวม 

ผลการ

เรียน

เฉล่ีย 

จํานวน 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๑๖๕ ๑๓๘ ๒๒๘ ๒๔๓ ๒๘๙ ๑๘๖ ๒๓๘ ๔๐ ๔ ๓๑ ๑,๕๖๗ ๒.๒๕ ๕๓๑ ๓๓.๘๙ 

คณิตศาสตร ๖๐ ๖๐ ๑๑๓ ๑๖๔ ๒๗๑ ๓๖๙ ๕๕๗ ๔๔ ๑๐ ๑๖ ๑,๖๗๑ ๑.๗๑ ๒๓๓ ๑๓.๙๔ 

วิทยาศาสตร ๒๘๕ ๒๑๕ ๒๙๑ ๓๘๑ ๓๕๑ ๓๐๓ ๓๑๔ ๖๔ ๑๓ ๒๕ ๒,๒๕๐ ๒.๓๑ ๗๙๑ ๓๕.๑๖ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๗๒ ๕๖๖ ๕๗๙ ๕๑๐ ๓๔๓ ๒๔๒ ๒๙๑ ๓๖ ๖๔ ๖ ๓,๕๒๑ ๒.๗๙ ๒,๐๑๗ ๕๗.๒๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๓๔๕ ๔๑๑ ๓๙๒ ๒๑๒ ๑๑๕ ๔๐ ๕๐ ๑๒ ๗ ๐ ๒,๕๙๗ ๓.๔๑ ๒,๑๔๘ ๘๒.๗๑ 

ศิลปะ ๕๒๔ ๒๖๐ ๒๘๙ ๒๒๘ ๑๘๑ ๑๔๔ ๑๐๐ ๑๑ ๓ ๗ ๑,๗๕๓ ๒.๙๒ ๑,๐๗๓ ๖๑.๒๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑,๑๕๔ ๓๖๓ ๔๕๕ ๒๖๑ ๒๑๐ ๑๔๘ ๑๐๒ ๔๖ ๕๐ ๑๕ ๒,๘๑๓ ๓.๐๗ ๑,๙๗๒ ๗๐.๑๐ 

ภาษาตางประเทศ ๓๔๕ ๒๓๑ ๓๕๗ ๒๙๑ ๓๓๖ ๓๑๑ ๓๙๖ ๕๘ ๗ ๑๐ ๒,๓๕๓ ๒.๓๕ ๙๓๓ ๓๙.๖๕ 

รวม ๔,๗๕๐ ๒,๒๔๔ ๒,๗๐๔ ๒,๒๙๐ ๒,๐๙๖ ๑,๗๔๓ ๒,๐๔๘ ๓๑๑ ๑๕๘ ๑๑๐ ๑๘,๕๒๕ ๒.๖๗ ๙,๖๙๘ ๕๒.๓๕ 

 

 

 

 



๖ 

 
  ๖. ขอมลูผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน 
 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
   

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลีย่ 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ด ี

ภาษาไทย ๒๓๘ ๕๐.๒๗ ๑๕.๖๓ ๓ ๑๘๐ ๕๕ 

ภาษาอังกฤษ ๒๓๖ ๒๕.๙๗ ๖.๕๗ ๑๗ ๒๑๙ – 

คณิตศาสตร ๒๓๗ ๒๗.๐๓ ๑๑.๕๓ ๑๙ ๒๑๔ ๔ 

วิทยาศาสตร ๒๓๖ ๓๒.๘๓ ๙.๕๒ ๕๑ ๑๘๔ ๑ 
 

  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
   

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลีย่ 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ด ี

ภาษาไทย ๑๗๑ ๓๘.๙๓ ๑๓.๗๘ ๒๐ ๑๓๗ ๑๔ 

สังคมศึกษา ๑๗๑ ๓๑.๗๗ ๕.๙๘ ๔๕ ๑๒๖ – 

ภาษาอังกฤษ ๑๗๑ ๒๕.๑๓ ๗.๙๕ ๕ ๑๖๕ ๑ 

คณิตศาสตร ๑๗๑ ๒๓.๑๓ ๑๓.๑๒ ๑๙ ๑๔๗ ๕ 

วิทยาศาสตร ๑๗๐ ๒๗.๐๒ ๘.๐๒ ๓๑ ๑๓๙ – 
 

หมายเหตุ โรงเรียนกําหนดเกณฑการประเมินในแตระดับไว ดังน้ี 

  ดี หมายถึง นักเรียนสอบไดคะแนนในชวงดี ดีมาก และดีเย่ียม 

  พอใช หมายถึง นักเรียนสอบไดคะแนนในชวงคอนขางดี ปานกลาง และพอใช 

  ปรับปรุง หมายถึง นักเรียนสอบไดคะแนนในชวงควรปรับปรุง และควรปรับปรุงอยางย่ิง ตาม

เกณฑในรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ 

 

 

 

 



 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 
 

สาระการ

เรียนรู 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ โรงเรยีน จังหวัด สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย ๔๔.๘๖ ๔๕.๖๒ ๔๖.๘๑ ๔๓.๑๖ ๔๔.๕๖ ๔๗.๓๑ ๔๘.๗๗ ๔๘.๒๙ ๕๐.๒๗ ๕๓.๑๘ ๕๕.๐๔ ๕๔.๔๒ 

คณิตศาสตร ๒๔.๕๙ ๒๗.๖๕ ๒๙.๕๓ ๒๙.๓๑ ๒๑.๓๖ ๒๔.๔๐ ๒๖.๕๕ ๒๖.๓๐ ๒๗.๐๓ ๒๘.๓๘ ๓๐.๒๘ ๓๐.๐๔ 

วิทยาศาสตร ๓๔.๐๗ ๓๔.๓๕ ๓๕.๑๒ ๓๔.๙๙ ๓๐.๓๑ ๓๑.๖๑ ๓๒.๔๗ ๓๒.๒๘ ๓๒.๘๓ ๓๕.๑๑ ๓๖.๔๓ ๓๖.๑๐ 

สังคมศึกษา ฯ ๔๘.๗๘ ๔๘.๑๘ ๔๙.๓๔ ๔๙.๐๐ - - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๖๕ ๒๙.๗๑ ๓๑.๓๙ ๓๑.๘๐ ๒๗.๒๖ ๒๘.๘๙ ๓๐.๑๔ ๓๐.๔๕ ๒๕.๙๗ ๒๗.๘๘ ๒๙.๑๐ ๒๙.๔๕ 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 
 

สาระการ

เรียนรู 

ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย ๔๙.๒๐ ๕๑.๔๓ ๕๓.๐๙ ๕๒.๒๙ ๔๓.๘๒ ๔๘.๖๕ ๕๐.๐๗ ๔๙.๒๕ ๓๘.๙๓ ๔๔.๗๙ ๔๘.๑๖ ๔๗.๓๑ 

คณิตศาสตร ๒๐.๗๑ ๒๒.๕๕ ๒๔.๙๐ ๒๔.๘๘ ๑๙.๐๐ ๒๒.๑๑ ๒๔.๖๔ ๒๔.๕๓ ๒๓.๑๓ ๒๗.๐๐ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๒ 

วิทยาศาสตร ๒๙.๙๙ ๓๑.๒๑ ๓๑.๗๗ ๓๑.๖๒ ๒๖.๕๙ ๒๘.๙๐ ๒๙.๔๘ ๒๙.๓๗ ๒๗.๐๒ ๒๙.๗๑ ๓๐.๗๕ ๓๐.๕๑ 

สังคมศึกษา ฯ ๓๒.๒๗ ๓๔.๙๘ ๓๖.๑๗ ๓๕.๘๙ ๓๑.๒๔ ๓๓.๕๐ ๓๔.๙๖ ๓๔.๗๐ ๓๑.๗๗ ๓๔.๒๓ ๓๕.๔๘ ๓๕.๑๖ 

ภาษาอังกฤษ ๒๑.๙๐ ๒๕.๔๘ ๒๗.๓๕ ๒๗.๗๖ ๒๒.๔๘ ๒๕.๙๓ ๒๗.๙๑ ๒๘.๓๑ ๒๕.๑๓ ๒๘.๗๐ ๓๑.๑๕ ๓๑.๔๑ 



๘ 

 
  ๗. ขอมูลงบประมาณ 
 

 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๑๒,๕๓๘,๗๘๑.๒๔ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๖,๙๗๗,๒๓๓.๓๗ 

เงินนอกงบประมาณ ๒,๙๒๐,๙๒๑.๙๕ งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๘๙๖,๒๒๙.๓๗ 

เงินอื่นๆ (เงินบรจิาค) ๑,๔๖๗,๘๑๓.๖๔ งบอื่นๆ (คาสาธารณูปโภค) ๒,๐๓๔,๔๖๑.๗๑ 

รวมรายรับ ๑๖,๙๒๗,๕๑๖.๘๓ รวมรายจาย ๑๑,๙๐๗,๙๒๔.๔๕ 
 

 งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง    คิดเปนรอยละ ๔๑.๒๒ ของรายรบั 

 งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเปนรอยละ ๑๗.๑๑ ของเงินงบประมาณ 
 

  ๘. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนสังคมชนบท แวดลอมไปดวยทุงนา มี

ประชากรประมาณ ๔๖,๓๖๗ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก สํานักงานประปาอําเภอวิเศษ

ชัยชาญ เทศบาลตําบลไผจําศิล โรงเรียดวัดราชสกุณา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณอําเภอวิเศษ

ชัยชาญ  อาชีพหลักของชุมชน คือ การทําเกษตรกรรม พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และรับจาง   สวน

ใหญนับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ การทําขนมไทย  

การเลนเพลงพื้นบาน ผลิตภัณฑสินคา OTOP ประเภทเครื่องจักสานและขนมหวาน   ปจจุบันไดรับการ

สนับสนุนจากองคกรสวนทองถ่ินในเรื่องของการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 ๒) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี   อาชีพหลักคือเกษตรกรและ

รับจาง  สวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 

๘๑,๗๗๒.๘๑ บาท  จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว ๔ คน. 

 ๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

 โอกาส 

 เน่ืองจากโรงเรียนเปนโรงเรียนที่เกาแกกอต้ังมาเปนระยะเวลานานและมีศิษยเกาที่มี

ช่ือเสียงทํางานอยูในสังคม   โรงเรียนจึงไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกทั้งหนวยงานของ

ภาครัฐและเอกชนที่มีศิษยเกาศึกษาอยู   ในเรื่องของงบประมาณ  การบริจาคสิ่งของ วัสดุ อุปกรณที่ใช

ในการจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ฯลฯ  ทําใหโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง   

นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถในดานการบริหารงานของโรงเรียน  ทําให

โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก   รวมทั้งมี

บุคลากรครูที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีความต้ังใจในการดูแลพัฒนา

ผูเรียนอยางเต็มกําลัง   ทําใหนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนไดรับการดูแลพัฒนาอยางเต็มที่ มีความ

สมบูรณพรอมทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา 



๙ 

 
 ขอจํากัด 

๑. เน่ืองจากโรงเรียนมีที่ ต้ังอยูกลางทุงนาหางจากถนนใหญ ประมาณ ๘๐๐ เมตร 

กอใหเกิดขอจํากัดทางดานความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนสาํหรบันักเรยีน   เพราะไมมีรถประจาํ

ทางผานหนาโรงเรียน   ในวันปกติที่โรงเรียนเปดเรียนนักเรียนจึงตองมาโรงเรียนดวยการโดยสารรถ

ประจํารับสงนักเรียน ใหผูปกครองมาสงที่โรงเรียน หรือโดยสารรถจักรยานยนตรับจาง  แตในวันหยุด

หรือวันที่โรงเรียนเปดเรียนแตรถประจํารบัสงนักเรียนไมไดว่ิง  นักเรียนจะตองเดินทางมาโรงเรียนโดยให

ผูปกครองมาสงที่โรงเรียน  หรือโดยสารรถจักรยานยนตรับจางเทาน้ัน  ซึ่งถานักเรียนโดยสาร

รถจักรยานยนตรับจางมาจะเสียคาใชจายในอัตราคอนขางสูง   และถานักเรียนกลับบานผิดเวลาจะไมมี

รถออกไปสงนักเรียนที่ถนนใหญ ทารถโดยสาร หรือในตลาด  ตางจากโรงเรียนที่อยูใกลถนนใหญมีรถ

ประจําทางผานหนาโรงเรียนตลอด   นักเรียนจะไดรับความสะดวกในการเดินทางมากกวา 

๒. พื้นที่ของโรงเรียนมีถนนตัดผานทําใหพื้นที่ถูกแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่เปนที่ต้ัง

ของโรงเรียนและสวนที่เปนบานพักครูกับพื้นที่วาง   ซึ่งพื้นที่วางที่อยูขางบานพักครูสวนหน่ึงจะใชทํา

แปลงสําหรับใหนักเรียนปลูกผักในวิชาเกษตรและอีกสวนหน่ึงจะเปนที่วางเปลาไมไดทําประโยชนอะไร  

เน่ืองจากมีพื้นที่ซึ่งมีที่ต้ังไมเหมาะสมตอการใชงาน   ทําใหโรงเรียนไมไดใชพื้นที่ของโรงเรียนในการทํา

ประโยชนใหกับนักเรียนอยางเต็มที่ 

๓. ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญมีฐานะปานกลางและมีอาชีพรับจางเปนพนักงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม จึงไมไดอยูดวยกันกับนักเรียนหรือถาอยูดวยกันก็ตองทํางานไมเปนเวลา  และ

อัตราการหยารางของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับสูง   นักเรียนตองอาศัยอยูกับญาติหรืออยูเพียง

ลําพังในเวลาที่ผูปกครองไปทํางาน   ทําใหมีนักเรียนบางสวนไมไดรับการเอาใจใสดูแลในเรื่องการเรียน

และความประพฤติจากผูปกครองเทาที่ควร  
 

  ๙. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบปท่ีผานมา 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ปการศึกษา ๒๕๖๐) 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ ดี 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเย่ียม 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเย่ียม 
 

 

 



๑๐ 

 
๑๐. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปท่ีผานมา 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ปการศึกษา ๒๕๖๐) 
 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
คาเฉลี่ย 

๑. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา ๕ ๕.๐๐ 

๒. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๔.๘๑ 

๓. สถานศึกษามีการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ ๕ ๔.๖๗ 

๔. สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ 

๕. สถานศึกษาจัดใหมกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๕ ๔.๕๐ 

๖. สถานศึกษาการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ๕ ๔.๕๐ 

๗. สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน 

๕ ๕.๐๐ 

๘. สถานศึกษาจัดใหมกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ๕ ๕.๐๐ 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ดีเยี่ยม ๔.๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ตอง

ปรับปรุง 

ควร

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
ตัวบงช้ีที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่

พึงประสงค 
     

ตัวบงช้ีที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง      

ตัวบงช้ีที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน      

ตัวบงช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน      

ตัวบงช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     

ตัวบงช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ

การพัฒนาสถานศึกษา 
     

ตัวบงช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน

โดยสถานศึกษาและตนสังกัด 
     

ตัวบงช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 

พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
     

ตัวบงช้ีที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนที่

สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
     

ตัวบงช้ีที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษเพือ่

สงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
     

ตัวบงช้ีที่ ๑๒ ผลการสงเสรมิพัฒนาสถานศึกษา เพื่อ

ยกระดับมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน แลพัฒนาสูความ

เปนเลิศ ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

 

โรงเรียนมผีลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   

  รับรอง     ไมรับรอง 



๑๒ 

 
สวนท่ี ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

   มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 

 ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ดังตอไปน้ี 

๑) กระบวนการพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

 ๑.๑) กําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาความสามารถในดานการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ ของนักเรียน ไวในประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เรื่อง การกําหนดคา

เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  มีรายละเอียดของคาเปาหมายที่กําหนดและผลการประเมินในปการศึกษา ๒๕๖๑  ดังขอมูล

ในตาราง 
 

คาเปาหมายในการพัฒนาความสามารถในดาน 

การอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

ผลการประเมินความสามารถในดานการอาน  

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

“นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในดานการ

อาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ อยู

ในระดับดีข้ึนไป คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๘๐” 

หมายเหตุ ในประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติ

วิทยาภูมิ” เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษา

พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก 

ผลการประเมินภาพรวมความสามารถ 

ในการอานคิด วิเคราะห และเขียน  

ปการศึกษา ๒๕๖๑  

นักเรียนทั้งหมด จํานวน ๑,๒๔๘ คน 

ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จํานวน ๕๒๘ คน 

ผลการประเมินระดับดี จํานวน ๖๕๔ คน 

ผลการประเมินระดับผาน จํานวน ๕๖ คน 

ผลการประเมินระดับไมผาน จํานวน ๙ คน 

รวมที่ไดผลการประเมินระดับดีข้ึนไป  

จํานวน ๑,๑๘๒ คน 

คิดเปนรอยละ ๙๔.๗๑ 

ซึ่งผลการประเมินภาพรวมความสามารถในการ

อานคิด วิเคราะห และเขียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

สูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด 

หมายเหตุ ผลการประเมิน ดังรายละเอียดในหนา 

๒๙ – ๓๐ 



๑๓ 

 
๑.๒) จัดทําโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในดานการอาน การ

เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ซึ่งมีช่ือโครงการ ช่ือกิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ สงเสริมทกัษะการเรียนรู การแสวงหาความรู 

และการพัฒนาตนเอง 

   

 กิจกรรมที่ ๑ วันสุนทรภู นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ วันภาษาไทย นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

๒ ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระ

ภาษาไทย 

   

 กิจกรรมที่ ๑ การแขงขันทักษะภาษาไทย นักเรียนที่สนใจ ๓๐ คน ดีมาก 

๓ พัฒนาหองสมุด สงเสริมการอานและการ

เขียน  

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 

   กิจกรรมอื่นที่ปฏิบัติในช้ันเรียน (นอกเหนือจากกิจกรรมในโครงการตามแผนฯ)  
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม 

กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ กิจกรรมลดเวลาเรียน อานเรียนเขียนไทย นักเรียนที่มี

ปญหาดาน

การอาน 

๑๐ คน ดี 

๒ กิจกรรมการตรวจสอบพื้นฐานความรูกอน

เรียนดานการใชภาษาไทย 

นักเรียนช้ัน  

ม.๑ และ ๔ 

๔๓๐ คน ดีมาก 

๓ กิจกรรมการทําบันทกึการอาน นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

๔ กิจกรรมการฝกทกัษะการใชภาษาไทย 

ดานการอาน การเขียน การฟง และการพูด 

ในคาบเรียนวิชาภาษาไทย 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 
๑.๓) จัดทําโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในดานการอาน การ

เขียน การสื่อสาร ภาษาตางประเทศ ซึ่งมีช่ือโครงการ ช่ือกิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ สงเสริมทกัษะการใชภาษาตางประเทศ    

 กิจกรรมที่ ๑ การแขงขันทักษะทางวิชาการ 

- Multi Skill 

- ละครสั้น (Skit) 

- Spelling Bees 

- Story Telling 

- การกลาวสุนทรพจน 

- การพูดภาษาจีนเพื่ออาชีพ 

นักเรียนที่สนใจ ๑๐๐ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๒ การเรียนภาษากับชาวตางชาติ 

(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน 
ดี 

 กิจกรรมที่ ๓ วันคริสตมาส นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 
 

   กิจกรรมอื่นที่ปฏิบัติในช้ันเรียน (นอกเหนือจากกิจกรรมในโครงการตามแผนฯ)  
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม 

กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ กิจกรรมการตรวจสอบพื้นฐานความรูกอน

เรียนดานการใชภาษาอังกฤษ 

นักเรียนช้ัน  

ม.๑ และ ๔ 

๔๓๐ คน ดี 

๒ การฝกทักษะดานการอาน การเขียน การ

สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ในคาบเรียน 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

๓ การฝกทักษะดานการอาน การเขียน การ

สื่อสาร ภาษาจีน ในคาบเรียน 

นักเรียนทุกคน ๒๔๐ คน ดี 

๔ กิจกรรมการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน นักเรียนช้ัน  

ม.๖ แผน

ภาษาจีน 

๕ คน ดี 

๕ กิจกรรมลดเวลาเรียนภาษาจีน นักเรียนแผน

ภาษาจีน 

๓๐ คน ดีมาก 

๖ กิจกรรมชุมนุมภาษาจีน นักเรียนแผน

ภาษาจีน 

๒๕ คน ดีมาก 

๗ กิจกรรมชุมนุมการใชภาษาอังกฤษ นักเรียนที่สนใจ ๖๐ คน ดีมาก 



๑๕ 

 
๑.๔) จัดทําโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในดานการคิดคํานวณ 

ซึ่งมีช่ือโครงการ ช่ือกิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ พัฒนาทักษะการคิดและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

  
 

 กิจกรรมที่ ๑ แขงทักษะคณิตศาสตร นักเรียนที่สนใจ ๓๐ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ สอบแขงขันชิงความเปนเลิศ นักเรียน 

แผนวิทยคณิต 

๕๐๐ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๓ ทองสูตรคูณ/คิดเลขเร็ว นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๔ Math Discovering นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๕ เกมคณิตศาสตร นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๖ สอนเสริม O–NET  นักเรียนช้ัน 

ม.๓ และ ม.๖ 

๔๖๐ คน ดี 

๒ สรางสรรคนักคิด    

 กิจกรรมที่ ๑ ตอบปญหาหนาเสาธง นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๒ ปญหาทาคิด นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๓ แขงขัน A MATH นักเรียนที่สนใจ ๓๐ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๔ แขงขันคิดเลขเร็ว นักเรียนที่สนใจ ๓๐ คน ดีมาก 
 

   กิจกรรมอื่นที่ปฏิบัติในช้ันเรียน (นอกเหนือจากกิจกรรมในโครงการตามแผนฯ)  
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม 

กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ การฝกกระบวนการคิดและแกปญหาวิชา

คณิตศาสตร ในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

๒ การตรวจสอบความสามารถดานการทองสูตร

คูณ 

นักเรียนช้ัน  

ม.๑ 

๒๕๒ คน ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 
๒) กระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแกปญหา  โรงเรียนไดจัดทําโครงการและกิจกรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดอยางมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา ซึ่งมีช่ือโครงการ ช่ือ

กิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ สรางสรรคนักคิด    

 กิจกรรมที่ ๑ ตอบปญหาหนาเสาธง นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๒ ปญหาทาคิด นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๓ แขงขัน A MATH นักเรียนที่สนใจ ๓๐ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๔ แขงขันคิดเลขเร็ว นักเรียนที่สนใจ ๓๐ คน ดีมาก 

๒ โครงการเสรมิสรางเครือขายเพื่อพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมแบงปนรกัจากพีสู่นองโรงเรียนวัด

ราชสกุณา (ราษฎรรังสฤษฎ) 

นักเรียนช้ัน  

ม.๖ 

๓๐ คน ดีเย่ียม 

 

   กิจกรรมอื่นที่ปฏิบัติในช้ันเรียน (นอกเหนือจากกิจกรรมในโครงการตามแผนฯ)  
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม 

กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ กิจกรรมการทําโครงงานคุณธรรม นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

๒ กิจกรรมการศึกษาหาความรูและแกปญหาใน

วิชา IS 

นักเรียนช้ัน 

ม.๔ 

๑๔๔ คน ดี 

๓ กิจกรรมการทําโครงงานในวิชาวิทยาศาสตร นักเรียนช้ัน 

ม.๑ และ ม.๒ 

๑๖๐ คน ดี 

๔ กิจกรรมลดเวลาเรียนหุนยนต นักเรียนที่สนใจ ๒๕ คน ดีมาก 
 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 
๓) กระบวนการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม  โรงเรียนจัดทําโครงการและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม ซึ่งมีช่ือโครงการ ช่ือกิจกรรม และรายละเอียดของการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
๑ การประดิษฐเครื่องประดับนาฏศิลปไทย นักเรียนช้ัน 

ม.๔ 
๗๐ คน ดีมาก 

๒ การพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร (พืช) นักเรียนช้ัน 
ม.๔ 

๑๔๔ คน ดีมาก 

๓ การพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร (สัตว) นักเรียนช้ัน 
ม.๕ 

๑๖๓ คน ดีมาก 

๔ การพัฒนาศักยภาพดานงานอาหาร นักเรียนช้ัน 
ม.๑ และ ม.๖ 

๑๗๒ คน ดีมาก 

 

   กิจกรรมอื่นที่ปฏิบัติในช้ันเรียน (นอกเหนือจากกิจกรรมในโครงการตามแผนฯ)  
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม 

กิจกรรม 
ผลการ

ดําเนินงาน 
๑ กิจกรรมการทําโครงงานคุณธรรม นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 
๒ กิจกรรมการศึกษาหาความรูและแกปญหาใน

วิชา IS 
นักเรียนช้ัน 

ม.๔ 
๑๔๔ คน ดี 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา นักเรียนช้ัน 
ม.๔ 

๑๔๔ คน ดีมาก 

๔ กิจกรรมการเรียนการสอนเขียนโปรแกรม 
และการสรางสรรคผลงาน ในวิชา
คอมพิวเตอร 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

๕ กิจกรรมการทําโครงงานในวิชาวิทยาศาสตร นักเรียนช้ัน 
ม.๑ และ ม.๒ 

๑๖๐ คน ดี 

๖ กิจกรรมลดเวลาเรียนที่ใหนักเรียนประดิษฐ
และสรางนวัตกรรม ๔ กจิกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ หุนยนต 
กิจกรรมที่ ๒ งานประดิษฐสิง่ของจากวัสดุ
เหลือใช 
กิจกรรมที่ ๓ การทําขนมไทย 
กิจกรรมที่ ๔ สะเต็มศึกษา 

นักเรียนที่สนใจ ๑๒๕ คน ดีมาก 

๗ กิจกรรมชุมนุมที่ใหนักเรียนประดิษฐสิ่งของ
และสรางสรรคผลงานตางๆ จํานวน ๕ ชุมนุม 

นักเรียนที่สนใจ ๑๓๒ คน ดีมาก 



๑๘ 

 
๔)  กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ โรงเรียนได

จัดทําโครงการและกิจกรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมี

ช่ือโครงการ ช่ือกิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ สงเสริมทกัษะความสามารถดาน ICT ของ

ผูเรียน เพื่อพฒันาการเรียนรู 

   

 กิจกรรมที่ ๑ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ ซอมแซมหุนยนต นักเรียนที่สนใจ ๒๕ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้ออปุกรณหุนยนต นักเรียนที่สนใจ ๒๕ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๔ คายเยาวชน ICT นักเรียนที่สนใจ ๕๐ คน ดีมาก 

๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

 กิจกรรมที่ ๑ คาบริการสัญญาณอินเตอรเน็ต นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ คาเชาซื้อระบบการใชงาน

อินเตอรเน็ตระบุตัวตน 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

 

   กิจกรรมอื่นที่ปฏิบัติในช้ันเรียน (นอกเหนือจากกิจกรรมในโครงการตามแผนฯ)  
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม 

กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ การสงเสรมิความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ในการเรียนการ

สอนวิชาคอมพิวเตอร 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 

๕)  กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตร  
 ๕.๑) กําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรไวใน
ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระดับการศึกษาพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีรายละเอียดของคา
เปาหมายที่กําหนดและผลการประเมินในปการศึกษา ๒๕๖๑  ดังขอมูลในตาราง 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 
คาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามหลักสูตร 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตร 

๑) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม

สาระภาษาไทย ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป คิดเปน

จํานวนมากกวารอยละ ๕๐ 

๒) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม

สาระคณิตศาสตร ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป คิดเปน

จํานวนมากกวารอยละ ๕๐ 

๓) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม

สาระวิทยาศาสตร ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป คิดเปน

จํานวนมากกวารอยละ ๕๐ 

๔) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้ังแต 

๓.๐๐ ข้ึนไป คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๖๐ 

๕) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม

สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ต้ังแต ๓.๐๐ ข้ึนไป 

คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๖๐ 

๖) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม

สาระศิลปะ ต้ังแต ๓.๐๐ ข้ึนไป คิดเปนจํานวน

มากกวารอยละ ๖๐ 

๗) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม

สาระการงานอาชีพ ต้ังแต ๓.๐๐ ข้ึนไป คิดเปน

จํานวนมากกวารอยละ ๖๐                   

๘) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม

สาระภาษาตางประเทศ ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป คิด

เปนจํานวนมากกวารอยละ ๕๐ 

๙) นักเรียนมีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานสูงข้ึน ในทุก

รายวิชาที่สอบ 

หมายเหตุ  ในประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ 

“ตันติวิทยาภูมิ” เรื่อง การกําหนดคาเปาหมาย

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ

การศึกษาพืน้ฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

นักเรียนทั้งหมด จํานวน ๑,๒๔๘ คน 

๑) กลุมสาระภาษาไทย ระดับ ๒.๐๐ ข้ึนไป จํานวน ๘๓๙ 

คน คิดเปนรอยละ ๖๗.๒๔ 

๒) กลุมสาระคณิตศาสตร  ระดับ ๒.๐๐ ข้ึนไป จํานวน 

๕๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๒๘ 

๓) กลุมสาระวิทยาศาสตร ระดับ ๒.๐๐ ข้ึนไป จํานวน 

๘๐๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๔๓ 

๔) กลุมสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 

๓.๐๐ ข้ึนไป จํานวน ๗๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๑.๐๐ 

๕) กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ๓.๐๐ ข้ึนไป 

จํานวน ๑,๐๕๒ คน คิดเปนรอยละ ๘๔.๒๙ 

๖) กลุมสาระศิลปะ ระดับ ๓.๐๐ ข้ึนไป จํานวน ๗๕๘ 

คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๗๕ 

๗) กลุมสาระการงานอาชีพ ระดับ ๓.๐๐ ข้ึนไป จํานวน 

๘๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๗๑.๓๘ 

๘) กลุมสาระภาษาตางประเทศ ระดับ ๒.๐๐ ข้ึนไป 

จํานวน ๘๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๔๓ 

๘) กลุมสาระภาษาตางประเทศ ระดับ ๒.๐๐ ข้ึนไป 

จํานวน ๘๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๔๓ 

ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร ปการศึกษา 

๒๕๖๑ จํานวน ๗ กลุมสาระ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล

ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาตางประเทศ สงู

กวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด 

๙) คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐานเพิ่มข้ึนตามเปาหมาย ๗ วิชา คือ ภาษาไทย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

หมายเหตุ ผลการประเมิน ดังรายละเอียดในหนา  

๒๘ – ๒๙ 



๒๐ 

 
 ๕.๒) จัดทําโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งมีช่ือ

โครงการ ช่ือกิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน    

 กิจกรรมที่ ๑ การแขงขันทักษะความสามารถ

ทางวิชาการ 

นักเรียนที่สนใจ ๒๕๐ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ สอนเสริมเพิ่มความรูในการ

สอบ O–NET โดยวิทยากรภายนอก 

นักเรียนช้ัน 

ม.๓ และ ม.๖ 

๔๑๙ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๓ สงเสริมและพัฒนานักเรียน

พิการเรียนรวม 

นักเรียนพกิาร

เรียนรวม 

๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๔ การพฒันาและแกปญหาการ

อาน การเขียนภาษาไทย 

นักเรียนที่มี

ความบกพรอง

ดานการอาน 

๙ คน ดี 

 

   กิจกรรมอื่นที่ปฏิบัติในช้ันเรียน (นอกเหนือจากกิจกรรมในโครงการตามแผนฯ)  
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม 

กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ การสอนเสรมิเพิม่ความรูในการสอบ O–NET 

โดยครูในโรงเรียน 

นักเรียนช้ัน 

ม.๓ และ ม.๖ 

๔๑๙ คน ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 
๖) กระบวนการพัฒนาความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ โรงเรียนไดจัดทํา

โครงการและกิจกรรม เพื่อใหความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ กับนักเรียน ซึ่งมีช่ือ

โครงการ ช่ือกิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ การประดิษฐเครื่องประดับนาฏศิลปไทย นักเรียนช้ัน 

ม.๔ 

๗๐ คน ดีมาก 

๒ การพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร (พืช) นักเรียนช้ัน 

ม.๔ 

๑๔๔ คน ดีมาก 

๓ การพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร (สัตว) นักเรียนช้ัน 

ม.๕ 

๑๖๓ คน ดีมาก 

๔ การพัฒนาศักยภาพดานงานอาหาร นักเรียนช้ัน 

ม.๑ และ ม.๖ 

๑๗๒ คน ดีมาก 

 

   กิจกรรมอื่นที่ปฏิบัติในช้ันเรียน (นอกเหนือจากกิจกรรมในโครงการตามแผนฯ)  
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม 

กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ กิจกรรมลดเวลาเรียนที่ใหความรูเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพ ๑ กิจกรรม 

นักเรียนที่สนใจ ๓๐ คน ดีมาก 

๒ กิจกรรมชุมนุมที่ใหความรูเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพ ๔ กิจกรรม 

นักเรียนที่สนใจ ๙๖ คน ดีมาก 

๓ เปดสอนรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุมสาระการ

งานอาชีพ ที่เกี่ยวกับความรูซึง่นักเรียน

สามารถนําไปประกอบอาชีพได เชน การทํา

ขนมไทยในทองถ่ิน การปลกูพืชผักสวนครัว 

และงานใบตอง เปนตน 

นักเรียน

แผนการเรียน 

การงาน 

๕๐๙ คน ดีมาก 

๔ ใหความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ

งานอาชีพ ในกิจกรรมการสอนวิชาแนะแนว 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

๕ กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาตอ นักเรียนช้ัน 

ม.๓ และ ม.๖ 

๔๑๙ คน ดีมาก 

 



๒๒ 

 
 ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนที่หลากหลาย ดังตอไปน้ี 

๑) กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

๑.๑)  กําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ไวในประกาศ

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีรายละเอียดของคาเปาหมายที่

กําหนดและผลการประเมินในปการศึกษา ๒๕๖๑  ดังขอมูลในตาราง 
 

คาเปาหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

“นักเรียนมผีลการประเมินคุณลกัษณะอันพึง

ประสงค อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนจํานวน

มากกวารอยละ ๘๐” 

หมายเหตุ ในประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ 

“ตันติวิทยาภูมิ” เรื่อง การกําหนดคาเปาหมาย

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ

การศึกษาพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ก 

ผลการประเมินภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑  

นักเรียนทั้งหมด จํานวน ๑,๒๔๘ คน 

ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จํานวน ๖๑๓ คน 

ผลการประเมินระดับดี จํานวน ๕๘๕ คน 

ผลการประเมินระดับผาน จํานวน ๓๕ คน 

ผลการประเมินระดับไมผาน จํานวน ๑๖ คน 

รวมที่ไดผลการประเมินระดับดีข้ึนไป จํานวน ๑,๑๙๘ คน 

คิดเปนรอยละ ๙๕.๙๙ 

ซึ่งผลการประเมินภาพรวมคุณลกัษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกวาเปาหมายที่โรงเรียน

กําหนด 

หมายเหตุ ผลการประเมิน ดังรายละเอียดในหนา  

๓๖ – ๓๗ 
 

๑.๒) จัดทําโครงการและกิจกรรม เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะและคานิยมที่ดีใหกับนักเรียน ซึ่ง

มีช่ือโครงการ ช่ือกิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ โครงการโรงเรียนคุณธรรม    

 กิจกรรมที่ ๑ การสอนและสอบธรรมศึกษา นักเรียนที่สนใจ ๙๑๒ คน ดี 

 กิจกรรมที่ ๒ โครงงานคุณธรรม นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 



๒๓ 

 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๒ สงเสริมกจิกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

๓ คายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด นักเรียนช้ัน 

ม.๑, ๒ และ ๓ 

๗๖๙ คน ดีมาก 

๔ วันสําคัญ ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด นักเรียนช้ัน 

ม.๑, ๒ และ ๓ 

๗๖๙ คน ดีมาก 

๕ การบําเพ็ญประโยชน ลูกเสือ เนตรนารี และ

ยุวกาชาด 

นักเรียนช้ัน 

ม.๑, ๒ และ ๓ 

๗๖๙ คน ดีมาก 

๖ อนุรักษสิง่แวดลอมตามหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

๗ สงเสริมทกัษะการดํารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง 

   

 กิจกรรมที่ ๑ ธนาคารโรงเรียน นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาดูงานดานเศรษฐกจิ

พอเพียง 

นักเรียนที่สนใจ ๓๐ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๓ บูรณาการดานเศรษฐกิจ

พอเพียงระหวางบานกบัโรงเรียน 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

๘ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม    

 กิจกรรมที่ ๑ อบรมคุณธรรมนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ 

นักเรียนช้ัน 

ม.๑ และ ม.๔ 

๗๖๙ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ 

นักเรียนช้ัน 

ม.๑ และ ม.๔ 

๗๖๙ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๓ อบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

นักเรียนที่ตอง

พัฒนา

พฤติกรรม 

๒๐๐ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๔ ออมบญุวันละบาท นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

๙ เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชน 

   

 กิจกรรมที่ ๑ โฮมรมู นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ เย่ียมบาน นักเรียนทุกคน

และผูปกครอง 

๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๓ วันสายสัมพันธบานกับโรงเรียน

และประชุมผูปกครองเครือขาย 

นักเรียนทุกคน

และผูปกครอง 

๑,๒๔๘ คน ดีมาก 



๒๔ 

 
๒) กระบวนการสงเสริมและพัฒนาความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  โรงเรียนไดจัดทํา

โครงการและกิจกรรม เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ซึ่งมีช่ือ

โครงการ ช่ือกิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ สงเสริมทกัษะการดํารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง 

  
 

 กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาสถานศึกษาสูสถานศึกษา

พอเพียง 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาดูงานดานเศรษฐกจิ

พอเพียง 

นักเรียนที่สนใจ ๑๕ คน ดีมาก 

๒ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและสงเสริม

คานิยมไทย 

   

 กิจกรรมที่ ๑ วันไหวคร ู นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ แหเทียนพรรษา นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๔ วันลอยกระทง นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๕ วันข้ึนปใหม นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

๓ สงเสริมความสามารถดานดนตรีไทย  นักเรียนที่สนใจ ๓๐ คน ดีมาก 

๔ พัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลปไทย    

 กิจกรรมที่ ๑ ฝกทกัษะการแสดงนาฏศิลป

ไทย 

นักเรียนที่สนใจ ๕๐ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ การจัดแสดงนาฏศิลปไทย นักเรียนที่สนใจ ๕๐ คน ดีมาก 

๕ สงเสริมทกัษะการเรียนรู การแสวงหาความรู 

และการพัฒนาตนเอง 

   

 กิจกรรมที่ ๑ วันสุนทรภู นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ วันภาษาไทย นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 

 

 

 



๒๕ 

 
   กิจกรรมอื่นที่ปฏิบัติในช้ันเรียน (นอกเหนือจากกิจกรรมในโครงการตามแผนฯ)  
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม 

กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ การเปดสอนรายวิชาเพิ่มเติมในสาระ

นาฏศิลปไทย 

นักเรียนแผน

ทั่วไป 

๙๐ คน ดี 

๒ การเปดสอนรายวิชาเพิ่มเติมในกลุมสาระ

สังคมศึกษา (วิชาอางทองของเรา) 

นักเรียนแผน

ภาษาจีน 

๖๐ คน ดี 

๓ กิจกรรมชุมนุมและลดเวลาเรียนดนตรีไทย นักเรียนที่สนใจ ๒๐ คน ดีมาก 

๔ กิจกรรมชุมนุมและลดเวลาเรยีนนาฏศิลปไทย นักเรียนที่สนใจ ๓๐ คน ดีมาก 
 

๓) กระบวนการสงเสรมิใหนักเรยีนยอมรบัที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางที่หลากหลาย  โรงเรียน

จัดทําโครงการและกิจกรรม เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนรูจักที่จะยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางและ

ความหลากหลายในสังคม ซึ่งมีช่ือโครงการ ช่ือกิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ เปดประตูสูอาเซียน    

 กิจกรรมที่ ๑ นิทรรศการเปดประตูสูอาเซียน นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ นิทรรศการเปดบานตันติ นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

นักเรียนที่สนใจ

จากภายนอก 

๓๕๐ คน 

๒ กิจกรรมวันคริสตมาส นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 
 

   กิจกรรมอื่นที่ปฏิบัติในช้ันเรียน (นอกเหนือจากกิจกรรมในโครงการตามแผนฯ)  
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม 

กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ การเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติ นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

๒ การเรียนภาษาจีนกับครูชาวตางชาติ นักเรียนแผน

ภาษาจีน 

๑๘๐ คน ดี 

 



๒๖ 

 
๔) กระบวนการสงเสรมิใหนักเรยีนมีสขุภาวะทางรางกายและจิตสังคมที่ดี  โรงเรียนจัดทําโครงการ

และกิจกรรม เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมที่ดี ซึ่งมีช่ือโครงการ ช่ือกิจกรรม 

และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

๔.๑)  กําหนดคาเปาหมายในการพัฒนานักเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมที่ดีไวใน

ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ระดับการศึกษาพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีรายละเอียดของคา

เปาหมายที่กําหนดและผลการประเมินในปการศึกษา ๒๕๖๑  ดังขอมูลในตาราง 
 

คาเปาหมายนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคมท่ีดี   

ผลการประเมินนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคมท่ีดี   

๑) นักเรียนมีผลการประเมินดานสุขภาวะทาง

รางกาย ตามเกณฑ คิดเปนจํานวนมากกวารอย

ละ ๘๐ 

๒) นักเรียนมีผลการประเมินดานจิตสังคมจาก

แบบวัด SDQ ในระดับปกติ คิดเปนจํานวน

มากกวารอยละ ๘๐ 

หมายเหตุ  ในประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ 

“ตันติวิทยาภูมิ” เรื่อง การกําหนดคาเปาหมาย

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ

การศึกษาพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก 

๑) นักเรียนมีผลการประเมินดานสุขภาวะทางรางกาย  

นักเรียนทั้งหมด จํานวน ๑,๒๔๘ คน 

มีสวนสูงตามเกณฑ จํานวน ๑,๑๙๖ คน 

คิดเปนรอยละ ๙๕.๘๓ 

มีนํ้าหนักตามเกณฑ  จํานวน ๙๗๐ คน 

คิดเปนรอยละ  ๗๗.๗๒ 

๒) นักเรียนมีผลการประเมินดานจิตสังคมจากแบบวัด 

SDQ ในระดับปกติ 

นักเรียนทั้งหมด จํานวน ๑,๒๔๘ คน 

มีผลการประเมินระดับปกติ จํานวน ๑,๑๓๐ คน 

คิดเปนรอยละ ๙๐.๕๔ 

ซึ่งผลการประเมินภาพรวมสุขภาวะทางรางกายและ

จิตสังคมที่ดี  ปการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกวาเปาหมายที่

โรงเรียนกําหนด 

หมายเหตุ ผลการประเมิน ดังรายละเอียดในหนา ๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 
 ๔.๒) จัดทําโครงการและกิจกรรม เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิต

สังคมที่ดี ซึ่งมีช่ือโครงการ ช่ือกิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังน้ี 

 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของโรงเรียน  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ การแขงขันกีฬา/กรฑีาภายใน นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

๒ สงเสริมสุขภาพและอนามัย    

 กิจกรรมที่ ๑ การใหบรกิารดานยาและ

เวชภัณฑ 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ การใหบรกิารปฐมพยาบาลและ

สงตอผูปวย 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๓ การตรวจสุขภาพดวยตนเอง นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๔ การประเมินภาวะการ

เจริญเติบโตของนักเรียน 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

๓ การรณรงคตอตานโรคเอดส นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดี 

๔ สงเสริมสุขภาพและอนามัยของผูเรียน    

 กิจกรรมที่ ๑ สรางภูมิคุมกันยาเสพติด นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๒ รณรงคและประชาสมัพันธ

เกี่ยวกับการตอตานยาเสพติด 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๓ กีฬาตอตานยาเสพติด นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 กิจกรรมที่ ๔ ดนตรีตอตานยาเสพติด นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 
 

 กิจกรรมอื่นที่ปฏิบัติในช้ันเรียน (นอกเหนือจากกิจกรรมในโครงการตามแผนฯ)  
 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูรวม 

กิจกรรม 

ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ การใหความรูนักเรียนใหรูจักดูแลตนเองใหมี

สุขภาวะทางรางกายและจิตสงัคมที่ดี ในการ

เรียนวิชาสุขศึกษา 

นักเรียนทุกคน ๑,๒๔๘ คน ดีมาก 

 

 รองรอยหลักฐานสนับสนุนกระบวนการพัฒนา 

๑. สรปุเลมผลการดําเนินงานงานตามโครงการ/กจิกรรมที่กลาวถึง 

๒. ภาพถายการทํากิจกรรมในเว็บไซตของโรงเรียน 

๓. สรปุขอมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔. สรปุขอมลูผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรยีน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕. ผลการประเมินดานจิตสังคมจากแบบวัด SDQ 
  



๒๘ 

 
๒. ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมในช้ันเรียน สงผล

ทําใหนักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพในดานตางๆ ดังน้ี 

๑) จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรเปนไปตามคาเปาหมายของ

โรงเรียน ยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๑ รอยละของจํานวนนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรเปนไปตามคาเปาหมาย

ของโรงเรียน ยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 
 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

รอยละ 

คาเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

คะแนนเฉลี่ย 

วิชา 



๒๙ 

 
๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ ยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่ ๖ ยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 
 

๔) ผลการประเมินภาพรวมความสามารถในการอานคิด วิเคราะห และเขียน 

 ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๑๒๐ ๑๒๒ ๑๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๑๒๒ ๑๓๙ ๘ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๑๑๒ ๑๒๕ ๖ ๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๕๑ ๘๖ ๕ ๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๖๒ ๘๘ ๑๓ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๓๙ ๑๓๐ ๓ ๐ 

รวม ๑,๒๔๘ ๕๐๖ ๖๙๐ ๔๕ ๗ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๐.๕๔ ๕๕.๒๙ ๓.๖๑ ๐.๕๖ 
 

 

 

 

 

 

วิชา 

คะแนนเฉลี่ย 



๓๐ 

 
  ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๑๓๙ ๙๙ ๑๓ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๑๐๕ ๑๔๙ ๑๑ ๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๑๐๘ ๑๑๘ ๑๙ ๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๕๙ ๗๙ ๓ ๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๗๘ ๖๘ ๑๖ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๖๒ ๑๐๕ ๕ - 

รวม ๑,๒๔๘ ๕๕๑ ๖๑๘ ๖๗ ๑๒ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๔.๑๕ ๔๙.๕๒ ๕.๓๗ ๐.๙๖ 
 

๕) จํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอานคิด วิเคราะห และเขียนอยูใน

ระดับดีข้ึนไป เปรียบเทียบกับคาเปาหมายยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๔ รอยละของจํานวนนักเรียนทีม่ีผลการประเมนิความสามารถในการอานคิด วิเคราะห และ

เขียนอยูในระดับดีข้ึนไป เปรียบเทียบกับคาเปาหมายยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

 

 

 

 

คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 
2559                      2560                       2561 

รอยละ 



๓๑ 

 
๖) ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแกปญหา (ใชผลการประเมินดานการคิดจากการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ 

ดาน) 

 ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถ 

ดานการคิด ตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๑๓๐ ๑๑๔ ๘ ๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๑๔๓ ๑๑๗ ๙ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๑๓๓ ๑๐๓ ๘ ๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๘๘ ๔๖ ๘ ๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๗๗ ๗๕ ๑๐ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๕๑ ๑๑๖ ๕ ๐ 

รวม ๑,๒๔๘ ๖๒๒ ๕๗๑ ๔๘ ๗ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๙.๘๔ ๔๕.๗๕ ๓.๘๕ ๐.๕๖ 
  

 ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถ 

ดานการคิด ตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๑๒๕ ๑๑๕ ๑๑ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๑๓๔ ๑๑๘ ๑๓ ๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๑๒๘ ๑๐๑ ๑๖ ๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๗๓ ๖๕ ๓ ๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๘๘ ๖๑ ๑๓ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๘๙ ๗๘ ๕ ๐ 

รวม ๑,๒๔๘ ๖๓๗ ๕๓๘ ๖๑ ๑๒ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๕๑.๐๔ ๔๓.๑๑ ๔.๘๙ ๐.๙๖ 
 

 

 



๓๒ 

 
๗) จํานวนนักเรียนที่มีผลงานในการสรางนวัตกรรมผานการทํากิจกรรมโครงงานคุณธรรม การ

ประดิษฐ การศึกษาในวิชา IS และการเรียนกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลา 

 ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนที่มผีลงานในการสรางนวัตกรรม 

โครงงาน

คุณธรรม 

โครงงาน

วิทยฯ 

การ

ประดิษฐ 

การศึกษา

วิชา IS 

ชุมนุม/ 

ลดเวลา 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๒๕๒ ๙๘ ๒๕๒ - ๒๕๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๒๖๙ ๙๖ ๒๖๙ - ๒๖๘ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๒๔๔ ๖ ๒๔๓ - - 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๑๔๒ - ๑๔๒ ๑๔๔ ๑๔๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๑๖๒ ๖ ๑๖๒ - ๑๖๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๑๗๒ - ๑๗๑ - - 

รวม ๑,๒๔๘ ๑,๒๔๑ ๒๐๖ ๑,๒๓๙ ๑๔๔ ๘๒๐ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๔๔ ๑๖.๕๑ ๙๙.๒๘ ๑๑.๕๔ ๖๕.๗๑ 
  

 ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนที่มผีลงานในการสรางนวัตกรรม 

โครงงาน

คุณธรรม 

โครงงาน

วิทยฯ 

การ

ประดิษฐ 

การศึกษา

วิชา IS 

ชุมนุม/ 

ลดเวลา 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๒๕๑ ๙๕ ๒๕๐ - ๒๕๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๒๖๕ ๙๓ ๒๖๕ - ๒๖๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๒๔๖ ๖ ๒๔๕ - - 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๑๔๑ - ๑๔๑ ๑๔๔ ๑๔๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๑๖๒ ๖ ๑๖๒ - ๑๖๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๑๗๒ - ๑๗๒ - - 

รวม ๑,๒๔๘ ๑,๒๓๗ ๒๐๐ ๑,๒๓๕ ๑๔๔ ๘๑๗ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๑๒ ๑๖.๐๓ ๙๘.๙๖ ๑๑.๕๔ ๖๕.๔๖ 

 

 

 

 



๓๓ 

 
๘) ผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสรางสรรค 

(ใชผลการประเมินดานการใชเทคโนโลยีจากการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน) 

 ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๑๐๗ ๑๐๔ ๔๑ ๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๑๒๙ ๑๒๒ ๑๘ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๑๑๐ ๑๒๘ ๖ ๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๕๘ ๔๗ ๓๗ ๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๑๑๒ ๓๕ ๑๕ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๑๔๑ ๒๕ ๖ ๐ 

รวม ๑,๒๔๘ ๖๕๗ ๔๖๑ ๑๒๓ ๗ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๕๒.๖๔ ๓๖.๙๔ ๙.๘๖ ๐.๕๖ 
  

 ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๑๕๗ ๗๗ ๑๘ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๑๒๑ ๙๖ ๔๘ ๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๑๘๐ ๓๘ ๒๗ ๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๑๑๑ ๒๒ ๘ ๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๘๘ ๕๙ ๑๕ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๑๕๓ ๑๔ ๕ - 

รวม ๑,๒๔๘ ๘๑๐ ๓๐๖ ๑๒๑ ๑๒ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๖๔.๘๒ ๒๔.๕๒ ๙.๗๐ ๐.๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 
๙) สรุปรางวัลที่ไดรับจากการแขงขันทักษะทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก 

๙.๑)  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับ

จังหวัด 

๙.๒) การแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในงาน Open house “วิชาการกาวไกล 

ศึกษาไทย ไรพรมแดน Thailand ๔.๐” ณ โรงเรียนสิงหบรุ ี

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

- รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Stripe) 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเรว็ 

๙.๓)  การแขงขันทักษะทางวิชาการในงานวันคุรุวิชาการ ณ คณะคุรุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) 

๙.๔) การแขงขันทักษะทางวิชาการในงาน “Princess Chulabhorn Science Fair 

๒๐๑๙” ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี

    ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแขงขันคิดเลขเร็ว  

- รางวัลชมเชย การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

- รางวัลชมเชย การแขงขัน Spelling Bee  

- รางวัลชมเชย การแขงขันเลานิทาน Story Telling  

- รางวัลชมเชย การแขงขันอัจฉริยภาพทางดานเศรษฐศาสตร 

- รางวัลชมเชย การออกแบบสิ่งของเครือ่งใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การออกแบบสิง่ของเครื่องใชดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

- รางวัลชมเชย การแขงขันวาดภาพระบายสีทางวิทยาศาสตร 

- รางวัลชมเชย การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

๙.๕) สรปุจํานวนเหรียญรางวัล ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ในงาน

ศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด จากรายการทีส่งเขาแขงขันทัง้หมด ๑๐๐ รายการ 
 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เขารวม 

๖๘ ๒๕ ๗ - 
 

 



๓๕ 

 
๙.๖) ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัดไป

แขงขันตอ ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคทั้งหมด ๑๖ รายการ 
 

ท่ี รายการกิจกรรมการประกวดแขงขัน รางวัล 

๑ การแขงขันวงดนตรสีตรงิ ม.ตน เหรียญทอง 

๒ การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย เหรียญทอง 

๓ การแขงขันเด่ียวขลุยเพียงออ ม.ตน เหรียญทอง 

๔ การแขงขันขับรองเพลงไทยลกูกรุงหญิง ม.ตน เหรียญทอง 

๕ การแขงขันขับรองเพลงไทยลกูทุงหญงิ ม.ตน เหรียญทอง 

๖ การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.ตน เหรียญทอง 

๗ การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.ตน เหรียญเงิน 

๘ การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.ปลาย เหรียญเงิน 

๙ การแขงขันระบํามาตรฐาน ม,ปลาย เหรียญเงิน 

๑๐ การแขงขันการออกแบบสิง่ของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.ปลาย เหรียญเงิน 

๑๑ การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น ม.ตน เหรียญเงิน 

๑๒ การแขงขันขับรองเพลงไทยลกูทุง ม.ตน ประเภทบกพรองทางการเรียนรู เหรียญเงิน 

๑๓ การจัดคายพักแรม ม.ตน เหรียญเงิน 

๑๔ การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค ม.ตน เหรียญทองแดง 

๑๕ คัดลายมือสือ่ภาษาไทย ม.ปลาย เขารวม 

๑๖ การแขงขันพินิจวรรณคดี ม.ปลาย เขารวม 
 

๙.๗) ผลการแขงขันความสามารถทางดานกีฬา 

 - รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแขงขันฟุตบอลชายรุนอายุไมเกิน ๑๘ ป ของ

ธนาคารออมสิน 

 - รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแขงขันฟุตบอลชาย รายการไพรมมินิสเตอรคัพ  

รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป 

 - รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การแขงขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ซึ่งจัดโดยศูนย

อํานวยการประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 
๑๐) ขอมูลการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

 ขอมูลการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  
 

รายการ  ชาย  หญิง  รวม  คิดเปนรอยละ  

๑. สายสามญั – สถานศึกษาเดิม ๕๕ ๘๕ ๑๔๐ ๗๐.๐๐ 

๒. สายสามญั – สถานศึกษาอื่น ๔ ๑๐ ๑๔ ๗.๐๐ 

๓.  สายอาชีพ – สถาบันอาชีวศึกษา ๓๖ ๘ ๔๔ ๒๒.๐๐ 

๔. ทหาร ๑ - - ๐.๕ 

รวม  ๙๖ ๑๐๓ ๑๙๙ ๑๐๐.๐๐ 
 

 ขอมูลการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  
 

รายการ  ชาย  หญิง  รวม  คิดเปนรอยละ  

๑. มหาวิทยาลัยปดของรัฐ  ๒๔ ๖๔ ๘๘ ๗๒.๑๓ 

๒. มหาวิทยาลัยของเอกชน  ๑ ๘ ๙ ๗.๓Q 

๓.  มหาวิทยาลัย เปดของรัฐ  - - - - 

๔. สถาบันอาชีวศึกษา  ๔ ๖ ๑๐ ๘.๑๐ 

๕. พยาบาล  - ๓ ๓ ๒.๔๕ 

๖. ทหาร  - ๑ ๑ ๐.๘๑ 

๗. ประกอบอาชีพ  - ๙ ๙ ๗.๓๐ 

๘. ไมศึกษาตอไมประกอบอาชีพ  ๑ ๑ ๒ ๑.๖๓ 

รวม  ๓๐ ๙๒ ๑๒๒ ๑๐๐.๐๐ 
 

๑๑) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๑๕๒ ๙๖ ๑ ๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๑๒๗ ๑๓๒ ๕ ๖ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๑๒๑ ๑๑๑ ๑๓ ๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๖๓ ๗๒ ๕ ๔ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๗๖ ๘๐ ๔ ๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๔๔ ๑๒๖ ๒ ๐ 

รวม ๑,๒๔๘ ๕๘๓ ๖๑๗ ๓๐ ๑๘ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๖.๗๑ ๔๙.๔๔ ๒.๔๐ ๑.๔๔ 



๓๗ 

 
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๑๖๔ ๘๐ ๗ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๑๐๕ ๑๕๕ ๕ ๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๑๓๖ ๙๔ ๑๕ ๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๗๑ ๖๘ ๒ ๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๘๙ ๖๔ ๘ ๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๗๘ ๙๒ ๒ ๐ 

รวม ๑,๒๔๘ ๖๔๓ ๕๕๓ ๓๙ ๑๓ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๕๑.๕๒ ๔๔.๓๑ ๓.๑๓ ๑.๐๔ 
 

๑๒) รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดีข้ึน

ไป เปรียบเทียบกับคาเปาหมายยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๕ รอยละของจํานวนนักเรียนทีม่ผีลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดีข้ึนไป 

เปรียบเทียบกับคาเปาหมายยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

2559                      2560                       2561 

รอยละ 

ปการศึกษา 

คาเปาหมาย 



๓๘ 

 
๑๓) ผลการประเมินดานสุขภาวะทางรางกาย 

 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

สวนสูงตามเกณฑ นํ้าหนักตามเกณฑ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๑๑๙ ๑๒๘ ๒๔๗ ๘๗ ๑๐๕ ๑๙๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๑๒๑ ๑๔๐ ๒๖๑ ๘๒ ๑๒๖ ๒๐๘ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๑๒๐ ๑๑๖ ๒๓๖ ๙๔ ๑๐๑ ๑๙๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๕๒ ๘๘ ๑๔๐ ๔๖ ๗๓ ๑๑๙ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๔๓ ๑๑๔ ๑๕๗ ๓๐ ๙๙ ๑๒๙ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๔๘ ๑๐๗ ๑๕๕ ๓๗ ๙๐ ๑๒๗ 

รวม ๑,๒๔๘ ๕๐๓ ๖๙๓ ๑,๑๙๖ ๓๗๖ ๕๙๔ ๙๗๐ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๐.๓๐ ๕๕.๕๓ ๙๕.๘๓ ๓๐.๑๓ ๔๗.๖๐ ๗๗.๗๒ 
 

๑๔) ผลการประเมินดานจิตสังคมจากแบบวัด SDQ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนตามผลการประเมินในภาพรวม สัมพันธภาพทางสังคม 

ปกติ เสี่ยง มีปญหา มีจุดแข็ง ไมมีจุดแข็ง 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕๒ ๒๓๕ ๑๒ ๕ ๒๔๘ ๔ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๗๐ ๒๔๐ ๑๙ ๑๑ ๒๖๒ ๘ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒๔๗ ๒๒๙ ๑๐ ๘ ๒๔๒ ๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑๔๔ ๑๓๑ ๙ ๔ ๑๔๓ ๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๖๓ ๑๔๓ ๑๕ ๕ ๑๕๙ ๔ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๗๒ ๑๕๒ ๑๔ ๖ ๑๖๘ ๔ 

รวม ๑,๒๔๘ ๑,๑๓๐ ๗๙ ๓๙ ๑,๒๒๒ ๒๖ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๕๔ ๖.๓๓ ๓.๑๓ ๙๗.๙๒ ๒.๐๘ 
 

 รองรอยหลักฐานสนับสนุนผลการดําเนินงาน 

๑. สรปุเลมขอมลูสารสนเทศโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของครู ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓. ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนในฐานขอมลูผลการเรียน SGS 

๔. ตัวอยางผลงานนักเรียน 

๕. ฐานขอมูลพฤติกรรมนักเรียนในฐานขอมลูโปรแกรมความประพฤตินักเรียนรายบุคคล 

 

 

 
 



๓๙ 

 
๓. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม 

๑) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมข้ันพื้นฐาน ไดแก ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา ความใฝรู

ใฝเรียน ความมีระเบียบวินัย ใหกับผูเรียนในระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ ในกลุมที่ควรไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ  

๒) จัดกิจกรรมเพื่อแกปญหาและพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียนรูดานการอาน การเขียน ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิดคํานวณข้ันพื้นฐาน (ทองสูตรคูณ) สําหรับนักเรียนกลุมที่มีผลการ

ประเมินไมผานเกณฑ ที่หลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 

๓) จัดกิจกรรมสงเสริมในดานทัศนคติที่ดีตอความเปนไทยที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนไมหลงใหล

กับคานิยมตางชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทําใหลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๔) ปลูกฝงและเสรมิสรางใหนักเรียนเห็นความสาํคัญของการศึกษา และการนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากใน

หองเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน 

๕) จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับช้ันอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 
   มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 

๑.๑ การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษา 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มีกระบวนการในการกําหนด วิสัยทัศน  พันธกิจ  

และคานิยม ตามรูปแบบการบริหารงาน TANTI model ดังแผนภาพที่ ๖ 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๖ กระบวนการกําหนด วิสัยทัศน  พันธกิจ  และคานิยม โดยใชรูปแบบการบรหิารงาน TANTI 

model 
   

จากแผนภาพที่ ๖ คณะผูบริหารของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ ไดมีการกําหนด 

วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม เพื่อตอบสนองเปาหมาย ทิศทางของโรงเรียน และถายทอดสูการปฏิบัติผาน

ระบบการนําองคกร และแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นตอคานิยมขององคกร ดวยการใชรูปแบบการ

บริหารงาน TANTI  model   โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงาน คือ  

๑)  แตงต้ังคณะทํางาน (Teamwork) เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

ของโรงเรียน  

๒) วิเคราะหข้ันตอนการทํางาน (Analysis) ดวยการวางแผน (P) ข้ันตอนการดําเนินงาน

จัดกิจกรรมการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพองคกร (SWOT analysis) เพื่อนําขอมูลมากําหนด

เปนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ของโรงเรียน  

๓) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพองคกร (SWOT 

analysis) เพื่อใหบุคลากรภายในโรงเรียน บุคคลที่เปนเครือขายรวมพัฒนาโรงเรียน (Network) ไดแก 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน และศิษยเกา  ไดรวมกันวิเคราะห

นโยบายการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายของสํานักงานเขตพื้ นที่

การศึกษา และความตองการจําเปนของชุมชน เพื่อนํามากําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ของ

แตงตั้งคณะทํางาน 

T : Teamwork 

วิเคราะหขั้นตอนการทํางาน 

A : Analysis 

เครือขายรวมพัฒนาโรงเรียน 

N : Network 

ความโปรงใส 

T : Transparency 

บูรณาการไปสูเปาประสงคที่สําคัญขององคกร 

I: Integration 

 

4M 1E 



๔๑ 

 
โรงเรียน  เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และมุงไปสูเปาประสงคที่สําคัญขององคกรรวมกัน 

(Integration) ภายใตหลักความโปรงใส (Transparency) ในการดําเนินงาน 

โดยโรงเรียนจะทําการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาใหมทุก ๕ ป 

เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และแผนการศึกษาชาติ  ผลจากการดําเนินงานดังกลาวทําใหได เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ

ของสถานศึกษา ดังน้ี  

  วิสัยทัศน  

ภายในปการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ จะพัฒนาผูเรียนให

เปนคนดี มีความรู คูคุณธรรม นอมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และมีสมรรถนะตาม

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑  

  พันธกิจ 

   ๑. สงเสริมผูเรียนใหมีความรูทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีสุขภาพกายและสุขภาพใจ                 

ที่ สมบูรณแข็งแรง 

  ๒. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เห็นคุณคาของ

ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิต 

  ๓. สงเสริมผูเรียนใหมีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

  ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

  ๕. พัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหสงเสริมและเอื้อตอการเรียนรู 

  ๖. สงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

  ๗. พัฒนาระบบการบริหารงานใหมีคุณภาพและไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกภาค

สวนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  ๘. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในกรดําเนินงานจากชุมชนและหนวยงานภายนอก 

เปาประสงค 

  ๑. ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก 

๒. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและไดรับการยอมรับ 

๓. สถานศึกษามีการบรหิารจัดการที่ไดมาตรฐานตามเกณฑรางวัลคุณภาพของ สพฐ. 
 

๑.๒ กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๑) กระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบของสถานศึกษา 

ผูบริหารมีการดําเนินการดานกระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบที่ทําใหโรงเรียนประสบ

ความสําเร็จในปจจุบันและอนาคต  ตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธ ที่กําหนดข้ึนและใช

เปนแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียน  ดวยการกําหนดปฏิทินการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และ



๔๒ 

 
มีการตรวจสอบประเมินผลของการดําเนินโครงการ/กจิกรรมที่ทําทกุโครงการ  ทั้งในระหวางการดําเนินการ

วามีสิ่งใดที่เปนปญหาเกิดข้ึนซึ่งอาจจะทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ  ถาพบปญหาก็จะหาวิธี

ในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน ดวยการปรับเปลี่ยนวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงาน  และหลังจากเสร็จสิ้นการ

ดําเนินการวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม  ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรมใดที่ทํา

แลวประสบความสําเร็จก็ดําเนินการตอไปใหเกิดความตอเน่ืองและย่ังยืนในการพัฒนา  สวนโครงการ/

กิจกรรมใดที่ทําแลวไมประสบความสําเร็จก็วิเคราะหหาสาเหตุทางปรับเปลี่ยนพัฒนาใหดีข้ึน  ตามบริบท

ของโรงเรียนและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี 

๑.๑)  สรางสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินงานของโรงเรียน ให

บรรลุตามพันธกิจ และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ดวยการวางแผนการปฏิบัติงาน กําหนดบทบาทหนาที่ของ

บุคลากรที่ในใชการดําเนินงาน  โดยการออกคําสั่งแตงต้ังครูปฏิบัติหนาที่ในการทํางานตางๆ มีการนิเทศ

ติดตามการดําเนินงาน  ทั้งการนิเทศติดตามอยางเปนทางการดวยการประชุม  และการนิเทศติดตามอยาง

ไมเปนทางการดวยการพูดคุยแบบเผชิญหนาหรือการพูดคุยผานสื่อตางๆ เชน โทรศัพท การสนทนาผาน

ไลน เฟสบุค  มีการสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได

ดําเนินการ  นอกจากน้ียังใชสารสนเทศซึ่งเปนผลการประเมินจากมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และสรุปขอมูลสารสนเทศในสวนผลการดําเนินการของโรงเรียนดานตางๆ  มาใชในการ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ทําในโครงการของแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

นโยบายการศึกษาและสภาพแวดลอมทางสังคม  รวมทั้งมีการถายทอดแนวคิดในการใชสารสนเทศเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนางานใหครูที่เปนหัวหนางานไดเรียนรูและนําไปใช  ผานการประชุมในโอกาสตางๆ 

๑.๒) สรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อสงมอบประสบการณที่มีคุณคา

สูนักเรียนอยางตอเน่ือง  โดยการกําหนดวัฒนธรรมในการอยูรวมกัน คือ “รุนนองมีไมตรี รุนพี่มีเมตตา”  

และเสริมสรางความรักความผูกพันของนักเรียนที่มีตอโรงเรียน  ผานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  โดยการ

กําหนดสมรรถนะหลักของโรงเรียนที่ครูทุกคนตองปฏิบัติ คือ ความสามารถในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

และจัดกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนไดมีโอกาสสรางความสัมพันธที่ดีกับครู ไดแก กิจกรรมการปฐมนิเทศ 

กิจกรรมปจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมมุทิตา

จิตครูผูเกษียณอายุราชการ กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ 

๑.๓) สรางสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรมและยอมรับความเสี่ยงที่ผาน

การประเมินผลไดผลเสียอยางรอบดาน การบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และความคลองตัวขององคกร 

ดวยการจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเพื่อวางแผนการดําเนินงานของกลุมบริหารงาน กลุมสาระ และ

กลุมการทํางานยอยที่แตงต้ังข้ึนมาโดยเฉพาะตามภารกิจ แลวนําผลที่ไดจากการประชุมมาวิเคราะหและ

สังเคราะหเปนผลการดําเนินงานในภาพรวมของโรงเรียน 

๑.๔) พัฒนาและเสริมสรางทักษะความเปนผูนําใหกับบุคลากร โดยบุคลากรในโรงเรียน

ทุกคน ตองรับผิดชอบเปนหัวหนาหลักในการทํางานตางๆ อยางนอยคนละ ๑ งาน  ในการทํางานจะมีคําสั่ง

แตงต้ังบุคลากรทุกคนใหเปนผูรับผิดชอบและมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  ในโครงสรางของคําสั่งจะมีการ



๔๓ 

 
เตรียมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภาระงานใหมที่ไดรับมอบหมาย และการพัฒนาผูนําในอนาคต  ดวย

การแตงต้ังบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการเปนที่ปรึกษาผูที่เปนหัวหนางาน  และแตงต้ังรองหัวหนา

เพื่อมาชวยงานหรือปฏิบัติหนาที่แทน  ในกรณีที่หัวหนางานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

๒) กระบวนการบริหารอัตรากําลัง 

 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มีกระบวนการบริหารอัตรากําลังบุคลากรใน

โรงเรียน ดังน้ี 

๒.๑) วิเคราะหอัตรากําลัง สํารวจความตองการบุคลากร ตามประเภทงาน ไดแก 

ผูบริหาร ครูผูสอน ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว เจาหนาที่สํานักงาน  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ตามโครงสรางการบริหารและภาระงานของแตละตําแหนงประกอบ ดังน้ี 

- ตําแหนงผูบริหาร ตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด คือ มี

ผูอํานวยการโรงเรียน ๑ ตําแหนง และรองผูอํานวยการ ๓ ตําแหนง   

- ตําแหนงครูผูสอน ใชขอมูลอัตราเฉลี่ยคาบสอนของครูในแตละกลุมสาระ

เปนฐานในการคํานวณอัตรากําลังครู  โดยกําหนดคาบสอนเฉลี่ย ๒๐ คาบตอสัปดาหตอคน  ตามภาระงาน

และหลักเกณฑที่ กคศ. กําหนด กลุมสาระใดที่มีอัตรากําลังครูไมเพียงพอ กลุมบริหารงบประมาณและ

บุคลากรจะทําเรื่องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ เพื่อจางโดยใชงบอุดหนุนและเงินระดมทรัพย 

- ตําแหนงลูกจางประจํา พิจารณาจากภาระงานที่ตองรับผิดชอบทั้งหมด 

และใชการจางลูกจางช่ัวคราวเพิ่มเติม ในกรณีที่มีภาระมากเกินกวาจํานวนลูกจางประจําที่มีอยู 

- ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน โรงเรียนจัดใหมีการจางเจาหนาที่สํานักงาน

ปฏิบัติหนาที่ชวยงานในแตละกลุมบริหารตามภาระงาน 

เมื่อมีบุคลากรใหมเขามาโรงเรียน จะมีการแนะนําบุคลากรใหมหนาเสาธงและ

ในที่ประชุมครู เพื่อใหนักเรียนและครูรูจัก สรางความคุนเคยและสรางความสัมพันธที่ดี จัดงานเลี้ยงตอนรับ 

เพื่อสรางความผูกพันและใหการทํางานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จัดปฐมนิเทศ เพื่อใหรู

บทบาทหนาที่ของครูและวัฒนธรรมขององคกร 

๒.๒) จัดระบบโครงสรางบริหารงานบุคคลแบบกระจายอํานาจ   และกําหนด

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน  ในการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนและ

งานเฉพาะกิจ 

๒.๓) จัดครูใหสอนตรงตามความถนัด/ความสามารถและตรงตามวิชาเอกที่จบ 

จัดหาสื่อและอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

และใหครูปฏิบัติงานในหนาที่พิเศษ อยางนอยคนละหน่ึงงาน   

๒.๔) จัดทําคําพรรณนางานที่มีอยูตามโครงสรางการบริหารงาน จัดประชุมสราง

ความเขาใจ และใหความรูเพื่อนําไปปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และภาระงาน กําหนดใหมีการนิเทศ



๔๔ 

 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หัวหนางานตามแบบประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปละ ๒ ครั้ง   

๒.๕) เตรียมบุคลากรใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีดความสารถ

และอัตรากําลัง  โดยจัดวางตัวบุคลากรเพื่อสืบทอดภาระงานแทนครูที่จะเกษียณอายุราชการหรือครูที่ยาย  

ดวยการแตงต้ังรองหัวหนาและผูชวยใหเปนผูชวยและเรียนรูงาน  โดยบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการจะ

เปนผูถายทอดภาระงานให  เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ   

๓) กระบวนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มีกระบวนการบริหารบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษา ดวยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่เปนเงินงบประมาณ 

ซึ่งใชสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในดานตางๆ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ ๗  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๗ การจัดสรรทรัพยากร 
 

 ในสวนของเงินอุดหนุนที่ไดรับจากสวนกลางไดจัดสรรไปตามกลุมบริหารตางๆ เพื่อใชใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตละกลุมบริหารจะไปจัดสรรเฉลี่ยใหกับงานที่สังกัดในกลุมบริหาร และ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อรองรับการใชเงินงบประมาณ  โดยแผนปฏิบัติราชการประจําป

จะตองผานการตรวจสอบและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  

กอนการใช   

 

 

 

 

๑. เงินอุดหนุน 
๒. เงินระดม

ทรัพยากร 

๓. เงินรายได

สถานศึกษา 

๔. เงินกจิกรรม

พัฒนาผูเรียน 

 

๑) กลุมบรหิารวิชาการ รอยละ ๖๐ 

๒) กลุมบรหิารทั่วไป รอยละ ๑๔ 

๓) สํารองจาย  รอยละ ๖ 

๔) กลุมกจิการนักเรียน    รอยละ ๑๐ 

๕) กลุมบรหิารงบประมาณ   รอยละ ๑๐ 

๑) จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก หองเรียนภาษาจีน หองเรยีน

ภาษาอังกฤษ หองเรียนคอมพิวเตอร 

๒) เพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนนอกเหนือ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เชน จางครู

ชาวตางชาติ และจางวิทยากรภายนอกมาสอนนักเรียน 

๓) สอนเสรมิเพิม่เติมใหกบันักเรียน 

๔) จัดใหมกีารดูแลดานสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน เชน 

การประกันอบุัติแหตุ จางบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 



๔๕ 

 
๔) กระบวนการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มีกระบวนการบริหารบริหารระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ดังน้ี 

๔.๑) จัดครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนทุกหองเรียน 

๔.๒) แตงต้ังหัวหนาระดับช้ัน และรองหัวหนาระดับช้ัน เปนผูดูแล และควบคุมความ

ประพฤตินักเรียน และติดตามแกไขพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปญหารวมกับครูที่ปรึกษาและผูปกครอง 

๔.๓) จัดใหมีกิจกรรมในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ 

 - กิจกรรมโฮมรูม ๑ คาบเรียน ทุกสัปดาห 

 - กิจกรรมวันสายสัมพันธบานกับโรงเรียน 

 - กิจกรรมการเย่ียมบานนักเรียน 

 - กิจกรรมการใหทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

 - กิจกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในโรงเรียน 

๔.๔) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม ใน

สังคมไทยใหกับนักเรยีนในโอกาสตางๆ อยางตอเน่ือง ไดแก กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันแม กิจกรรมการ

ทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม กิจกรรมการ

เลือกต้ังประธานนักเรียน 

๕) กระบวนการดําเนินงานระบบการนิเทศภายใน 

 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ มีกระบวนการดําเนินงานระบบการนิเทศภายใน 

ดังน้ี 

๕.๑) จัดระบบการนิเทศการปฏิบัติงานของกลุมบริหารและกลุมงานตางๆ โดยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งประกอบไปดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ ๔ 

กลุมบริหาร และหัวหนากลุมสาระ ทุกสัปดาห สัปดาหละ ๑ ครั้ง 

๕.๒) จัดระบบการนิเทศการปฏิบัติงานของกลุมสาระตางๆ โดยหัวหนากลุมสาระจะ

ดําเนินการประชุม โดยนําเรื่องที่ไดรับแจงจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน ไปขยายผลใหครู

ในกลุมสาระทราบและกํากับติดตามการดําเนินงานของครูในกลุมสาระ ทุกสัปดาห สัปดาหละ ๑ ครั้ง 

๕.๒) จัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน โดยครูทุกคนจะไดรับการสังเกตการสอน

ในช้ันเรียน อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  โดยครูผูนิเทศที่ไดรับการแตงต้ัง  ครูจัดทําโครงการสอนในวิชาที่

ทําการสอนทุกรายวิชา และมีแผนการจัดการเรียนรูในวิชาที่ทําการสอนอยางนอย ๑ รายวิชา  สงใหรอง

ผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการและผูอํานวยการโรงเรียน ตรวจสอบและอนุมัติความถูกตองและเหมาะสม

ในการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 



๔๖ 

 
๑.๓ การพัฒนาคุณภาพทางดานวิชาการ 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ มีกระบวนการดําเนินงานพัฒนางานวิชาการ ดังน้ี 

๑) จัดระบบโครงสรางการบริหารงานวิชาการแบบกระจายอํานาจ ใหทุกกลุมสาระมีครู

ปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางการปฏิบัติงานวิชาการที่สําคัญ ประสานกับหัวหนางานวิชาการโรงเรียน 

๒) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่ใชใหสอดคลองกับทิศทางการศึกษาใน

ปจจุบัน ทุกปการศึกษา โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี 

-  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวิเศษไชย

ชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙) 

- คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง ศึกษาแนวทางการจัดหลักสูตรของโรงเรียนตามที่

ไดรับมอบหมายนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๓ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 

๒๕๖๐) สาระการเรียนรูทองถ่ิน นโยบายและจุดเนนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พรอมกับ

ศึกษาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธของโรงเรียน  

- วิเคราะหความตองการจําเปนและเสียงของผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึงผลการประเมิน

หลักสูตรในปที่ผานมา 

- คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังในทุกกลุมสาระ รวมกันจัดทําขอกําหนดที่สําคัญ

ของหลักสูตร   

- ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่ทําใหการทํางานบรรลุผลตามขอกําหนดที่

สําคัญของหลักสูตร คือ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู  โดย

โรงเรียนไดกําหนดความสามารถน้ีเปนสมรรถนะหลักที่ครูในโรงเรียนทุกคนตองปฏิบัติได  เพื่อสงผลทํา

ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึนและเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไว 

๓) จัดกระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ี 

- สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการสอน ดวยการจัดทําโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ 

และอุปกรณเทคโนโลยี สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน 

- สงเสริมใหครูมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ดวยการ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โครงการสอนในทุกรายวิชาที่สอน 

- สงเสริมใหครมูีการวัดประเมินผลการจดัการเรยีนรูนักเรียนอยางมีคุณภาพ ดวยการ

ตรวจประเมินแบบทดสอบที่ใชในการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยงานวัดผลกลุมสาระ 

หัวหนางานวัดผล และรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

- สงเสริมใหครูไดรับการอบรมและพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ กับหนวยงานตางๆ ภายนอกสถานศึกษา  



๔๗ 

 
- สงเสริมใหครูทุกคนทํากิจกรรม PLC เพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน

การสอนและพัฒนานักเรียนในดานตางๆ 

- สงเสริมใหครูทุกคนทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนานักเรียนอยางนอยป

การศึกษาละ ๑ เรื่อง 

- นิเทศการสอนของครูทุกคน อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๔) จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรใหกับนักเรียน ในดานตางๆ เชน การสอนเสริมเพื่อ

เตรียมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน การทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน การ

แขงขันทักษะทางวิชาการ การแขงขันกีฬา การแนะแนวการศึกษาตอ การสอนเสริมที่จัดโดยหนวยงานภายนอกใน

โอกาสตาง  ๆ

๕) จัดหลักสูตรที่สงเสริมทักษะทางดานอาชีพ ดวยการเปดสอนรายวิชาเพิ่มเติมที่ให

ความรูซึ่งนักเรียนสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพในทองถ่ินได และเปดเปนกิจกรรมใหนักเรียนเลือก

เรียนในวิชาชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียน 

๖) กลุมเด็กเรียนรวม โรงเรียนไดจัดใหนักเรียนเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ  จัดครพูี่เลี้ยงดูแล 

การวัดประเมินผลการเรียนรูของเด็กในกลุมน้ีจะใชเกณฑทีตํ่่ากวากลุมเด็กปกติ  โดยเนนประเมินพัฒนาการ

ในการเรียนรู  นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในกลุมน้ีโดยเฉพาะ เชน การ

สงเสริมความสามารถดานการอาน การคิดคํานวณ การพัฒนาความสามารถทางดานดนตรีและศิลปะ นอก

เวลาเรียน  

๗) เขารวมโครงการพิเศษตางๆ คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

ตนแบบ) โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณธรรม และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๑.๔ การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ มีกระบวนการดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดังน้ี 

๑) จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรที่สงเสริมใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การอบรมใหความรูครูในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ใน

หลักสูตร “หองเรียน ๔.๐ เครื่องมือที่ครูตองมี”  การสงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนาตนเองในดานการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญตามที่มหีนวยงานภายนอกแจงเรื่องเขามาที่โรงเรยีน  การศึกษา

ดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน  

๒) จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรที่สงเสริมใหมีความสามารถในการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน คือ การสงครูเขารับการอบรมรับความรูในโครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสูศตวรรษที่ ๒๑ เกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งจัดโดยกลุม

เครือขายสงเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอางทอง  การอบรมใหความรูเรื่องการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรม การสงเสรมิใหครูแกนนําไดรับการอบรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน



๔๘ 

 
ตามที่มีหนวยงานภายนอกแจงเรื่องเขามาที่โรงเรียน  การศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จใน

การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

๓) สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรที่สอดคลองกับภาระงานในหนาที่

พิเศษ  และการศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดมาใชใน

การปรับปรุงผลการดําเนินการและการสรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน   

๔) จัดการอบรมใหความรูครู เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตาม

เกณฑ ว.๒๑ เพื่อใหครูไดนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและมีความกาวหนาทางวิชาชีพในการเลื่อน

วิทยฐานะ   

๕) สงเสริมใหครูทุกคนเขารับการพัฒนาตนเอง ดวยการเขารับการอบรมตามโครงการ

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

๖) สงเสริมใหครูมีวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน ดวยการศึกษาตอในหลักสูตรตางๆ นอกเวลา

ราชการ 

๗) สงเสริมใหมีการจัดต้ังกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) เพื่อใหครูไดมีโอกาสในการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นระหวางกัน 

ในการหาวิธีการพัฒนานักเรียน 

๘) กําหนดใหครูทุกคนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) พรอมกับเขารับการอบรมหรือ

พัฒนาตนเองตามขอมูลในแผน 

๑.๕ การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

๑) กระบวนการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ มีกระบวนการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

ดังน้ี 

๑.๑) จัดทําโครงการพัฒนางานดานการรักษาความสะอาดและการปรับปรุงซอมแซม

อาคารสถานที่ในโรงเรียน 

๑.๒) จัดกิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ 

๑.๓) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

๑.๔) จัดกิจกรรมเขาคายปรับพฤติกรรม ดวยการใหนักเรียนที่มีคะแนนคุณลักษณะ

อันพึงประสงคติดลบมาเขาคายทําความสะอาดโรงเรียน 

๑.๕) จัดกิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ดวยการจัดทําปายนิเทศใหความรู

นักเรียน ตามมุมตางๆ ในบริเวณโรงเรียน 

๑.๖) บํารุงรักษาแหลงเรียนรูในโรงเรียน ไดแก หองปฏิบัติการตางๆ หองสมุด หอง

คอมพิวเตอร อาคารฝกงาน สวนปาตันติ พิพิธภัณฑภูมิปญญา และฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ใหอยู

ในสภาพที่สามารถใชการไดดี และเอื้อตอการเปนแหลงที่ใชสําหรับการคนควาหาความรูของนักเรียน 

 



๔๙ 

 
๒) แผนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัย 

 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ มีการดําเนินงานเพื่อทําใหเกิดสภาพแวดลอมใน

การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ดังตอไปน้ี  

๒.๑) จัดสภาพแวดลอมภายนอกใหเกิดความปลอดภัยในโรงเรียน โดยจัดหาและ

ตรวจสภาพใหอาคารเรียนมีความแข็งแรง มีโตะ เกาอี้ อุปกรณตางๆ ระบบไฟฟา ซึ่งผานการตรวจสอบ

สภาพเปนประจําทุกป มีสถานที่จัดเก็บพาหนะของบุคลากรและผูเรียนทีป่ลอดภัย มีการติดต้ังระบบปองกัน

อัคคีภัย (อุปกรณดับเพลิง) มีการติดปายจราจร กลองวงจรปดในโรงเรียน มีระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใช

ติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ระบบโทรศัพทที่ทั่วถึง และทําประกันอุบัติเหตุประจําปใหกับบุคลากรและ

นักเรียนทุกคน 

๒.๒) งานพยาบาลในโรงเรียนมีการดูแลรักษาดานสุขภาพของบุคลากร  โดย

ใหบริการดานยาและเวชภัณฑในการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องตน ใหแกครู บุคลากร และบุคคลภายใน

และภายนอก และใหบริการสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครูเปนประจําทุกป และ

เก็บขอมูลดานนํ้าหนัก สวนสูงของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ  

๒.๓) การปองกันและเผยแผความรูเรื่องโรคติดตอและโรคระบาด เชน โรคไขเลือดออก 

มีการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงโดยมีการพนหมอกควันไลยุงเพื่อปองกันการเกิดโรคไขเลือดออก รณรงค

ตอตานและใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 

๒.๔) มีการจัดทําแผนการจดัการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติเหตุ จัดเวรยาม

รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  

๒.๕) ตรวจสอบระบบปองกันความปลอดภัยในสถานศึกษาดวยการตรวจประสิทธิภาพ

ในการทํางานของอุปกรณรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ไดแก ระบบตัดไฟ ถังดับเพลิง ฯลฯ อยางนอย

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  การตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเวร ยาม ในโรงเรียน  

๒.๖) เมื่อมีความไมปลอดภัยในโรงเรียนเกิดข้ึน จะมีการวิเคราะหสาเหตุของการเกิด

ความไมปลอดภัยน้ัน จากกลองวงจรปด การตรวจสอบสภาพของอุปกรณที่ใช และทําใหความไมปลอดภัยที่

เกิดข้ึนน้ันฟนคืนสูสภาพเดิม ดวยการใหเจาหนาที่ในโรงเรียนดําเนินการซอมแซมวัสดุ อุปกรณที่เสียหาย 

หรือจางบุคคลที่มีความสามารถใหชวยดําเนินการปรับปรุงใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและสามารถใชงานได 

๑.๖ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มีกระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ดังน้ี 

๑) จัดทําโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อเชาระบบ

เครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง แบบ LAN และแบบไรสาย สําหรับใชจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการในโรงเรียน 

๒) จัดทําเว็บไซตของโรงเรียน เพื่อเผยแพรขอมูลและขาวสารตางๆ 



๕๐ 

 
๓) ใชระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรขาวสารและเอกสาร

ตางๆ ที่สําคัญในโรงเรียน 

๔) จัดทํากลุมเครือขายสังคมออนไลน Facebook และ Line เพื่อเปนชองทางในการสง

ขาวสารตางๆ ระหวางบุคลากรในโรงเรียน 

๕) จัดทําโครงการสงเสริมทักษะความสามารถดาน ICT ของผูเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน 

๖) ใชระบบ E–Learning ในการจัดการเรียนการสอน 

๗) ใชสื่อ DLIT ชวยในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระตางๆ ทุกกลุมสาระ 

๘) มีหองเรียนสื่อสารไรพรมแดนที่สามารถถายทอดสดสัญญาณภาพการจัดการเรียนการ

สอนไปยังหองตางๆ ในโรงเรียน ผานเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

๙) จัดทําโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน โดย

จัดซื้อเครื่องฉายทึบแสงและจอโปรเจคเตอร เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนทุกหองเรียน 
 

 รองรอยหลักฐานสนับสนุนกระบวนการพัฒนา 

๑. สรปุเลมผลการดําเนินงานงานตามโครงการ/กจิกรรมที่กลาวถึง 

๒. ภาพถายการทํากิจกรรมในเว็บไซตของโรงเรียน 

๓. บันทึกการประชุมโรงเรียนของกลุมงานตางๆ 

๔. บันทึกการทํากจิกรรม PLC 
 

๒. ผลการดําเนินงาน 

๑) สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ สอดคลองกับสภาพปญหาความ

ตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และ

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียน

ทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน

ตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ 

และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู   

๓) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ให

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนไดเสียมีสวน

รวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ 

๔) สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการและหลักสูตรไดคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนที่เขา

รวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับและผานการประเมินระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน 

ที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับ School Quality Award (ScQA) 

 



๕๑ 

 
๕) สถานศึกษาไดรับการประเมินใหเปนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 

๖) สถานศึกษาเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม และไดรับการประเมินเปนโรงเรียนสุจริต 

๗) สถานศึกษาไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 

๘) สถานศึกษามีการบริหารงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ โดยมีโรงเรียนมาศึกษาดูงานดานการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหาร คือ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร และโรงเรียนปทุมคงคา 

๙) ผูบริหารมีผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ ทําใหไดรับการยกยองและไดรับรางวัลขาราชการพล

เรือนดีเดน ประจําป ๒๕๖๐  

๑๐) บุคลากรครูในสถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ ทําใหไดรับการยกยองและไดรับ

รางวัลจากหนวยงานภายนอก ดังน้ี 
 

ประเภท ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวปราณี  พวงทองคํา 

 

“ครูผุนํานวัตกรรมดานการเรียนการ

สอน ระดับประเทศ” 

โครงการ Thailand Innovative 

Teachers Leadership Award 

๒๐๑๘ 

บริษัท Microsoft ประเทศไทย 

จํากัด 

นางสาวปราณี  พวงทองคํา 

นางชุติมา  ไชยสิทธ์ิ 

นางวินิดา  คหกิจไพศาล 

ครูดีไมมีอบายมุข สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา 

(สคล.) 

นางสาวสุมาลี  มีสกลุ 

นางสาวงามพันธุ  สัยศร ี

นายวีรยุทธ  พูลพร 

นางสาวปราณี  พวงทองคํา 

นายสมคิด  ออนจันทร 

นางนันทนา  เรืองชัยวิริยะ 

นายทรงวุฒิ  ชางเจรจา 

นางวินิดา  คหกิจไพศาล 

ครดีูศรีแผนดิน มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

นางสาวปราณี  พวงทองคํา 

นางสาวงามพันธุ  สัยศร ี

นางประชุม  อวนแกว 

นางชญาดา ชูกิจเจริญวัฒนา 

นางสาวอารี  เขียวฉิม 

ผลงานผานการประกวดแผนการ

จัดการเรียนรูที่ใชทักษะ

กระบวนการคิด Active Learning 

ระดับดีมาก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๕ 

 

 



๕๒ 

 
๑๐) ครูจํานวน ๖ คน ไดรับการพัฒนาและแตงต้ังใหมีวิทยฐานะที่สูงข้ึน คือ 

 - นางสาวอัญชดา  เขียวอุไร  ครูชํานาญการ 

 - นางวินิดา  คหกิจไพศาล  ครูชํานาญการ 

 - นางสาววาสนา  ศรีมาพันธุ  ครูชํานาญการ 

 - นางบุษกร  เที่ยงแท  ครูชํานาญการ 

 - นายวีรยุทธ  พูลพร   ครูชํานาญการ 

 - นางสาวเพ็ญไพจิตร  สกุลพันธุ ครูชํานาญการพิเศษ 

๑๑) มีระบบสัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงานในโรงเรยีน คือ เครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย (WIFI) และระบบเครือขายเฉพาะบริเวณ (LAN) 

ในโรงเรียน ระบบ Uninet ความเร็ว ๑,๐๐๐ Mbps และสัญญาณจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) ความเร็ว ๕๐๐ Mbps 

๑๒) มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน ๒๐๐ เครื่อง ใชในการ

บริหารจัดการ จํานวน ๔๒ เครื่อง และใชเพื่อการสืบคนในหองสมุด จํานวน ๑๐ เครื่อง 
 

 รองรอยหลักฐานสนับสนุนผลการดําเนินงาน 

๑. สรปุเลมขอมลูสารสนเทศโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของครู ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓. ใบประกาศ โล รางวัล ที่นักเรียน ครู ผูบรหิาร และโรงเรียนไดรับ 

๔. สภาพบรรยากาศในหองเรียน 

๕. สภาพบรรยากาศและสิง่แวดลอมในโรงเรียน 

๖. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ 

๗. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

๓. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม 

การสรางเครือขายความรวมมือของผูที่ชวยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให

เพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 
   มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 

๑.๑ การจัดกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ดวยการสงเสริมใหครูใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับเน้ือหาที่เรียน และ

ศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียน เชน 

-  การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  

- การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  

- การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม  

- การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  

- การจัดการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ   

- การจัดการเรียนรูแบบ STEM ศึกษา 

- การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ทั้งน้ีโรงเรียนไดจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่สอดคลองกับเน้ือหาและวิธีการจัดการเรียนรู เพื่อให

ครูนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน 

๑.๒ การใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

๑)  สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนรู 

 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูนํามาใชในการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน และให

นักเรียนใชในการคนควาหาความรู มีดังน้ี 

- เครื่องฉายทึบแสงและโปรเจคเตอร จํานวน ๕๒ เครื่อง 

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใชในการเรียนการสอนและการสืบคนขอมูล จํานวน 

๒๐๐ เครื่อง 

- สื่อ DLIT 

- บอรด KidBright สําหรับการสอนโปรแกรมมิง จํานวน ๘๐ ชุด 

- สื่อ VCD ใหความรู  

- เว็บไซตตางๆ ที่ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 

- ระบบ E–Learning  

- ชุดการสอนเรื่องรูปทรงทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร 

- สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร โปรแกรม GSP 

- ชุดอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร 

 



๕๔ 

 
๒) แหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 

โรงเรียนไดมีการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ดังน้ี 

    แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหลงเรียนรู สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป จํานวนนักเรียนท่ีใช (คน) 

๑. พิพิธภัณฑภูมิปญญา ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 

๒. หองสมุดโรงเรียน ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 

๓. ศูนยคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 

๔. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 

๕. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 

๖. หองปฏิบัติการสังคมศึกษา ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 

๗. หองปฏิบัติการภาษาไทย ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 

๘. หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 

๙. หองปฏิบัติการการงานอาชีพ ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 

๑๐. หองปฏิบัติการศิลปะ ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 

๑๑. สวนสมุนไพรโชติเทวัญ ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 

๑๒. สวนปา “ตันติสเีขียว” ทุกวันที่โรงเรียนเปดทําการ ๑,๒๔๘ 
 

    แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  
 

ชื่อแหลงเรียนรู สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป จํานวนนักเรียนท่ีใช (คน) 

๑. คายลูกเสือ ๑ ๗๖๙ 

๒. ตลาดบางระจัน ๑ ๕๑๗ 

๓. พิพิธภัณฑสัตวนํ้ามหาวิทยาลัยบูรพา ๑ ๔๑๕ 

๔. มิวเซียมสยาม ๑ ๑๔๔ 

๕. พิพิธภัณฑการเกษตรแหงชาติ ๑ ๑๖๒ 

๖. โรงกษาปณ ๑ ๑๖๒ 

๗. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ๑ ๔๐ 

๘. หอภาพยนตร เมอืงมายา ๑ ๔๐ 

๙. แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีงไรวโรชา ๑ ๓๐ 
  

 

 

 

    ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ทีส่ถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู 

นักเรียน ในปการศึกษาทีร่ายงาน 



๕๕ 

 
๑. ช่ือ-สกลุ :  นายปารมี  ไวจงเจรญิ ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วิชา

สังคมศึกษา   สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

๒. ช่ือ-สกลุ : นายชนะภัย  สุนทรสุข ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วิชา

ภาษาไทย   สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

๓. ช่ือ-สกลุ : นายภัทรพงศ  หนานกลุ ใหความรูเรื่องการทาํขอสอบ O-NET วิชา

ภาษาอังกฤษ   สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

๔. ช่ือ-สกลุ : นายนันทณัฎธ  ลิ้มอสัมภินกลุ ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET 

วิชาคณิตศาสตร   สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

๕. ช่ือ-สกลุ : นายสุรเชษฐ  ลีชัย ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วิชา

วิทยาศาสตร   สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

๖. ช่ือ-สกลุ : นางสาวตะวันรัตน  รุงปญญารัตน ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-

NET วิชาภาษาไทย   สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จาํนวน ๑ ครั้ง/ป 

๗. ช่ือ-สกลุ : นายชัชวาลย  สมัครไทย ใหความรูเรื่องการทาํขอสอบ O-NET วิชา

คณิตศาสตร   สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

๘. ช่ือ-สกลุ : นางสาวนัฐธิญา  กาลพงษนุกุล ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET 

วิชาวิทยาศาสตร   สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

๙. ช่ือ-สกลุ : นางสาวธรรมธีรา  ธรรมดา ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วิชา

ภาษาอังกฤษ   สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน ๑ ครั้ง/ป 

๑๐. ช่ือ-สกลุ : พระครูสงัฆรักษวิโรจน วิโรจโน วัดมวง อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัด

อางทอง  ใหความรูเรือ่งการสอบธรรมศึกษาช้ันเอก  จํานวน ๔ ครั้ง/ป 

๑๑. ช่ือ-สกลุ : พระอาจารยสรุชัย ปภสฺสโร วัดทายยาน อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง  

ใหความรูเรื่องการสอบธรรมศึกษาช้ันโท  จํานวน ๔ ครั้ง/ป 

๑๒. ช่ือ-สกลุ : พระสมหุเกษม สุภาจาโร วัดกลางราชครูธาราม อําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอางทอง  ใหความรูเรือ่งการสอบธรรมศึกษาช้ันตรี  จํานวน ๔ ครัง้/ป 

๑๓. ช่ือ-สกลุ : พระกิตติภูมิ กนฺตสีโล วัดปาโมกวรวิหาร อําเภอปาโมก จังหวัด

อางทอง  ใหความรูเรือ่งการสอบธรรมศึกษาช้ันตรี  จํานวน ๔ ครั้ง/ป 

๑.๓ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

โรงเรียนสงเสริมใหมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดังน้ี 

- จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาเปนผูดูแล  

- สรางระบบความรับผิดชอบในการใชพื้นที่สาธารณะที่ใชรวมกันของโรงเรียน ดวยการจัด

เวรประจําวันทําความสะอาดหองเรียน ตกแตงจัดบอรดใหความรูในหองเรียน และดูแลความสะอาดของ

พื้นที่ในบริเวณโรงเรียน 



๕๖ 

 
- ทุกหองเรียนกําหนดระเบียบในการเรียนที่ใชปฏิบัติรวมกัน คือ เขาเรียนตรงเวลา มี

อุปกรณการเรียนที่ใชในการเรียนครบ ไมใชโทรศัพทขณะเรียน ไมคุยระหวางที่ครูสอน 

- จัดกิจกรรมยกยองชมเชยนักเรียนทีม่ีความประพฤติดี บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม ผาน

การประกาศเสียงตามสายหนาเสาธง 

- จัดกิจกรรมยกยองชมเชยนักเรียนที่ทําช่ือเสียงใหโรงเรียน เชน ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย ดวยการมอบรางวัล

หนาเสาธง ทําปายประกาศยกยองเกียรติคุณ เผยแพรของมูลทางเว็บไซตและวารสารของโรงเรียน 

๑.๔ การตรวจสอบและประเมินผูเรียน  

ครูผูสอนมีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลการ

ประเมินมาใช ดังน้ี 

- จัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล เกี่ยวกับความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน ในแตละ

รายวิชา  

- ประเมินความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคํานวณ ของ

นักเรียนเขาใหมในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ พรอมกับแจงขอมูลใหครูผูสอนทุกวิชาทราบ เพื่อใช

เปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 

- ใชการวัดประเมินผลการเรยีนรูสภาพจรงิรวมกับการวัดประเมนิผลการเรยีนรูดานความรู

ดวยแบบทดสอบที่สรางข้ึน ในสัดสวนที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของแตละวิชา 

- ใชเครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลายตามระดับพฤติกรรมในการ

เรียนรูของนักเรียนที่ตองการวัด เชน แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินช้ินงาน 

- มีการประเมินคุณภาพแบบทดสอบที่ใชในการวัดประเมินผลการเรยีนรูดานความรูทีใ่ชใน

การสอบกลางและปลายภาคเรียน โดยหัวหนากลุมสาระและกลุมบริหารวิชาการ ในดานความถูกตองและ

ความเหมาะสมในการนํามาใช กอนการทําสําเนาและนําไปใชกับนักเรียน 

- แจงผลการประเมินใหนักเรียนทราบผานทางวาจาและเอกสารแจงผลการเรียนนักเรียน  

- ครนํูาผลการประเมินมาใชในการพัฒนานักเรียน ผานการทํากิจกรรม PLC และการวิจัย

ในช้ันเรียน 

- แจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบเปนเอกสารแจงผลการเรียน ใหการยกยองชมเชยใน

กรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนดี และประสานหาวิธีแกปญหาในกรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนอยูในเกณฑที่ไม

นาพึงพอใจ 

 

 

 

 



๕๗ 

 
๑.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  

ครูผูสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู ดังน้ี 

- ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

การพัฒนาผูเรียน ผานกิจกรรมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) 

- จัดใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน พรอมกับใหผลสะทอนกลับหลัง

การนิเทศการสอน เพื่อใหครูไดนําผลไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง 

- จัดกิจกรรมใหครูไดมีโอกาสไปเขารวมการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาดูงาน 

ในโรงเรียนหรือสถานประกอบการที่มีผลสําเร็จของงานอันเปนที่ประจักษและไดรับการยอมรับ 

- สนับสนุนและสงเสริมใหครูมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการที่จัดทําในการจัดการเรียน

การสอน 

- สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรครูเปนวิทยากรและคณะทํางานใหกับหนวยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
 

 รองรอยหลักฐานสนับสนุนกระบวนการพัฒนา 

๑. สรปุเลมผลการดําเนินงานงานตามโครงการ/กจิกรรมที่กลาวถึง 

๒. ภาพถายการทํากิจกรรมในเว็บไซตของโรงเรียน 
 

๒. ผลการดําเนินงาน 

๑) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนทีใ่หนักเรียนไดเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 

๒) ครูจํานวน ๕๙ คน คิดเปนจํานวนรอยละ ๘๒.๑๔  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู และมีการ

เผยแพรนวัตกรรมการจัดการเรียนรูใหกบัครูในกลุมสาระเดียวกัน  

๓) ครูจํานวน ๘ คน มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู และมีการเผยแพรนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

ใหกับครูตางโรงเรียน 

๔) ครูทุกคนใชสื่อเทคโนโลยี สื่อ DLIT และแหลงเรียนรูภายใน/ภายนอกโรงเรียน ในการจัดการ

เรียนรู รวมทั้งโรงเรียนไดเชิญครูภูมปิญญาทองถ่ินมาสอนเสริมใหความรูกับนักเรียนรวมกบับุคลากรครูทีม่ี

อยูในโรงเรียน 

๕) ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกที่แสดงใหเห็นวาเด็กรักครูและครรูักเด็ก ตาม

ขอกําหนดของโรงเรียน 

๖) ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ 

๗) ครูทุกคนเขารวมและทํากิจกรรมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) 



๕๘ 

 
 รองรอยหลักฐานสนับสนุนผลการดําเนินงาน 

๑. แฟมสะสมผลการปฏิบัติงานในหนาที่ครู ๑๓ ตัวช้ีวัด 

๒. บันทึกการทํากจิกรรม PLC 

๓. สื่อ นวัตกรรม ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของคร ู
 

๓. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม 

ครูไดรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

๑๓ ตัวช้ีวัด เพื่อคงสภาพผลการปฏิบัติงานในทุกภาคเรียน 
 

 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูใน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 



๕๙ 

 
สวนท่ี ๓ 

ความโดดเดนของสถานศึกษาและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ” ถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญที่

สถานศึกษาจะตองนําไปวิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุปนําไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๕ ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ดังน้ัน จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน 

จุดที่ควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือได

ดังน้ี 
 

    สรุปผล 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานคุณภาพของผูเรียน 

- นักเรียนแตละคนเปนบุคคลที่มีศักยภาพและ

ความสามารถสวนตัวเฉพาะดาน   ทั้งทางดาน

วิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และกีฬา  ซึ่ง

สามารถพฒันาใหเพิ่มมากข้ึนและปรากฏชัดเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวได 

- นักเรียนเปนบุคคลทีส่ามารถปรบัตัวใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมได มีทักษะในการ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมที่ดี  และมีความถนัดในดาน

การทํางานฝมอื 

- นักเรียนเปนบุคคลทีม่ีพื้นฐานทางจิตใจดี 

เน่ืองจากอยูในสังคมชนบท ที่มีพื้นฐานทางบานใน

การทําเกษตรกรรมเปนหลัก 

- นักเรียนเปนบุคคลทีม่ีสุขภาพกายสมบรูณ 

แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี 

- นักเรียนมีความกลาแสดงออก 

- นักเรียนเปนบุคคลทีม่ีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่นและ

สังคม 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติในทุกกลุมสาระ อยูในระดับตํ่า 

ควรหาวิธีการในพัฒนาใหเพิม่สงูข้ึน 

- นักเรียนบางสวนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห สงัเคราะห อยูในระดับตํ่า ควรหาวิธีการ

ในการพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถดังกลาวเพิ่ม

มากข้ึน 

- นักเรียนบางสวนมีลกัษณะของการใฝเรียนใฝ

รูที่ไมคงทนถาวรและตองอาศัยการกระตุนเตือนจาก

ครูหรอืผูปกครอง 

- นักเรียนบางสวนขาดการรกัษาระเบียบวินัย

และการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 

- นักเรียนบางสวนขาดความรับผิดชอบทําใหไม

จบการศึกษาตามระยะเวลาที่สถานศึกษากําหนด 

 

 



๖๐ 

 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

- ผูบริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศนในการพฒันา

การศึกษาที่กาวไกล และมีความมุงมั่นทีจ่ะพฒันา

การศึกษาใหเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลในทุก

ดาน 

- มีการวางแผนการบรหิารงานและระบบการ

ติดตามตรวจสอบการบริหารงานที่เปนระบบ ได

สารสนเทศที่จําเปนตอการบริหารจัดการศึกษาที่

ครอบคลมุและจําเปนตอการใชงาน 

- มีการดําเนินโครงการ/กจิกรรมที่ตอบสนองตอ

นโยบายการบรหิารจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ และมาตรฐานการ 

ศึกษาของโรงเรียน อยางจริงจังและตอเน่ืองในทุกป

การศึกษา 

- มีสภาพแวดลอมที่สวยงาม รมรื่น มี

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

- มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

- นําระบบการบรหิารจัดการตามแนวของ

โรงเรียนทีเ่ขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ที่ไดคุณภาพ และผานการประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานตามเกณฑของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ในระดับ School Quality Award (ScQA) 

     - ควรหาวิธีการในการกระตุนใหบุคลากรของ

สถานศึกษามีความกระตือรือรนและเห็นความสําคัญ

ของการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษายุคใหม  เพื่อสงผลใหนักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งมทีักษะในการคิด

วิเคราะห สงัเคราะหเพิ่มมากข้ึน 

     - ขาดบุคลากรดานการบรหิาร ตองนําครูมา

ปฏิบัติหนาที่แทน ซึ่งมีภาระงานดานการสอนดวย  

ทําใหไมสามารถวางแผนขับเคลื่อนการทํางานได

อยางเต็มที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- ครูทุกคนไดรับการนิเทศการสอน และนําผลที่

ไดจากการนิเทศไปใชในการปรบัปรุงพฒันาการ

สอน 

- มีการจัดหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองตอ

ความถนัดและความตองการของผูเรียนที่

หลากหลาย 

- ครูจัดกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning สงเสริมใหนักเรียนเปนผูใฝเรียนรู  สราง

สถานการณใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  ให

นักเรียนไดลงมอืปฏิบัติเพื่อคนพบความรูดวย

ตนเอง และนําความรูไปใชในสถานการณจรงิ 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานกระบวนการกลุม

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Profession 

Learning Community : PLC) เพื่อใหครูได

รวมกลุมกันสรางนวัตกรรมและหาวิธีแกปญหาที่

เกิดข้ึนกับผูเรียน 

- การพัฒนาครูที่มาบรรจุใหม ใหมี

ประสิทธิภาพการสอนเพิ่มมากข้ึน 

- การพัฒนาใหครมูีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การนํากระบวนการกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Profession Learning Community : PLC) มาใช

ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและ

แกปญหาที่เกิดข้ึนกับผูเรียนมากข้ึน 

 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

 จากการพิจารณาขอมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผานมา ประกอบกับ

การพิจารณานโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

๕ สามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนสารสนเทศสําหรับจัดทําแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตไดดังน้ี 

๑) ดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  

๒) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน  

๓) พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพในทุก ๆ ดาน และมีคุณลักษณะพึงประสงคตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

๔) สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูทักษะการดํารงชีวิต เพื่อนําไปใชในชีวิตจริงไดเต็มตามศักยภาพ 

๕) พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๖) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในดานการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

๗) สงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน เพื่อสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

๘) พัฒนาและรักษาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการเปนแหลงใน

การแสวงหาความรูของนักเรียน 

๙) พัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนในทุกสวนใหสามารถใชเพื่อเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา 

๑๐) เตรียมความพรอมผูเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา  ใหมีความสามารถในการใช

ภาษาตางประเทศสําหรับการสื่อสาร เพื่อใหสามารถ 



๖๓ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 ประกาศใชมาตรฐานของสถานศึกษา 

 ประกาศคาเปาหมายของสถานศึกษา 

 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ  

“ตันติวิทยาภูม”ิ 

 บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๖๔ 

 
 

        

ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

 โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพ

คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  และ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติ

วิทยาภูมิ” จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 

พ.ศ.๒๕๕๙  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”  จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน              

  ประกาศ ณ วันที่   ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

       

              (นายรณชัย  น่ิมกุล) 

         ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบทายประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบับลงวันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

............................................................. 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มี

จํานวน ๓ มาตรฐาน ดังน้ี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แตละมาตรฐานมรีายละเอียดดังน้ี 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  

๒) ความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด    

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

๔) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพนัธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 ๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรของสถานศึกษา และทุก

กลุมเปาหมาย  

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 
 

   
        

ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

 โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพ

คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา และ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติ

วิทยาภูมิ” จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 และเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียน

วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน              

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

       

              (นายรณชัย  น่ิมกุล) 

         ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 
การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนบทายประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับดีเลิศ 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  

         ๑) ความสามารถในการอาน การเขียน 

การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

 

นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในดานการอาน การ

เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ อยูในระดับดีข้ึนไป คิด

เปนจํานวนมากกวารอยละ ๘๐ 

         ๒) ความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา 

              

นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น และแกปญหา อยูใน

ระดับดีข้ึนไป คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๘๐ 

         ๓) มีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม 

นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการสรางนวัตกรรมอยางนอยคนละ 

๑ ผลงาน คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๘๐ 

         ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร  

นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร อยูในระดับดีข้ึนไป คิดเปนจํานวน

มากกวารอยละ ๘๐ 

         ๕) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรของสถานศึกษา 

 

๑) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระภาษาไทย 

ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๕๐ 

๒) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระคณิตศาสตร 

ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๕๐ 

๓) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระวิทยาศาสตร 

ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๕๐ 

๔) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ต้ังแต ๓.๐๐ ข้ึนไป คิดเปนจํานวน

มากกวารอยละ ๖๐ 

๕) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระสุขศึกษาและ

พลศึกษา ต้ังแต ๓.๐๐ ข้ึนไป คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ 

๖๐ 
 
 



๖๙ 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

 ๖) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระศิลปะ ต้ังแต 

๓.๐๐ ข้ึนไป คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๖๐ 

๗) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการงาน

อาชีพ ต้ังแต ๓.๐๐ ข้ึนไป คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๖๐                  

๘) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป คิดเปนจํานวนมากกวา

รอยละ ๕๐ 

๙) นักเรียนมีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพื้นฐานสูงข้ึน ในทุกรายวิชาที่สอบ 

         ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ

ที่ดีตองานอาชีพ 

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ มี

การศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ คิดเปนจํานวนมากกวา

รอยละ ๘๐ 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

         ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ ดี

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค อยูใน

ระดับดีข้ึนไป คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๘๐ 

         ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน

ไทย 

โครงการ/กจิกรรมสงเสริมความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน

ไทยที่โรงเรียนจัดข้ึน มีผลการประเมินการดําเนินงาน อยูใน

ระดับดีมากข้ึนไป ทุกโครงการ 

         ๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

 

โครงการ/กจิกรรมสงเสริมการอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลายที่โรงเรียนจัดข้ึน มผีลการประเมินการดําเนินงาน 

อยูในระดับดีมากข้ึนไป ทุกโครงการ 

        ๔) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

 

๑) นักเรียนมีผลการประเมินดานสุขภาวะทางรางกาย ตาม

เกณฑ คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๘๐ 

๒) นักเรียนมีผลการประเมินดานจิตสังคมจากแบบวัด SDQ ใน

ระดับปกติ คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๘๐ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 
ระดับดีเลิศ 

   ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกจิที่

สถานศึกษากําหนดชัดเจน  

 

สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่ชัดเจน

สอดคลองกบับริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน 

นโยบายของรัฐบาล และแผนการศึกษาชาติ สามารถนําไป

ปฏิบัติไดจรงิ 

   ๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน โดยการมสีวนรวม

ของผูทีเ่กี่ยวของ 



๗๐ 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

   ๒.๓ ดําเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่นนคุณภาพ

ของผูเรียนรอบดานตามหลกัสตูรของสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย 

สถานศึกษามีแผนการพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ ซึ่งมกีาร

พัฒนาผูเรียนอยางรอบดานในทุกกลุมเปาหมาย และเช่ือมโยง

กับการนําไปใชในชีวิตจริง 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 

สถานศึกษามีการพฒันาครูตามความตองการ ครูทุกคนไดรบั

การพัฒนาใหมีความรูในดานการสอน การปฏิบัติงานในหนาที่

พิเศษ และไดรับการสงเสริมใหมีวิทยฐานะทีสู่งข้ึน 

   ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรู 

และปลอดภัยตอผูเรียน 

   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 

สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และทําใหการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับดีเลิศ 

   ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

การปฏิบัติจรงิ และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 

ครูมีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติจรงิ 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได คิดเปนจํานวนมากกวา

รอยละ ๘๐ 

   ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

ครูมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ

การเรียนรู คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๘๐ 

   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 

ครูมีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก คิดเปนจํานวนมากกวา

รอยละ ๘๐ 

   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนํา

ผลมาพัฒนาผูเรียน คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๘๐ 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการ

เรียนรู 

 

๑) ครูที่ไดรับการนิเทศการสอนและสะทอนผลจากการนิเทศ 

คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๘๐ 

๒) ครูที่รวมปฏิบัติกจิกรรมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) คิดเปนจํานวนมากกวารอยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 
 



๗๑ 

 
 
 

คําสั่งโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

ที่ ๘๓/๒๕๖๑ 

เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  บัญญัติใหสถานศึกษามีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๓   ไดกําหนดใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดระบบการประกัน

คุณภาพภายในโดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแล ของหนวยงานตนสังกัด  ตามหลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติที่ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของขุมขนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  และใหถือวาการประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง     

เพื่อใหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินไปดวยดีมีประสิทธิภาพ สมตามเจตนารมณของ 

พระราชบัญญัติการศึกษาและประกาศดังกลาว และเพื่อสรางความเช่ือมั่นตอสังคมวาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ทางราชการกําหนด  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปน

ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจหนาที่ตามความในขอ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการใหทําหนาที่

ตางๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

  ๑.  กรรมการอํานวยการ  มีหนาที่ดูแลการดําเนินการและเปนที่ปรกึษาการทํางาน ใหดําเนินไปดวย

ความเรียบรอย ประกอบดวย 

 นายรณชัย   น่ิมกุล  ประธานกรรมการ 

 นางสาวสุมาล ี มีสกลุ  รองประธานกรรมการ 

 นายเมธี นาคพนม      กรรมการ 

 นายสินชัย พงษชุบ  กรรมการ 

 นางสาวปราณี พวงทองคํา  กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา มีหนาที ่

 -  ศึกษามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและตัวบงช้ีที่ประกาศใชใหมของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมือ่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  พรอมทั้งเกณฑการประเมินใหเขาใจ 

-  จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน รองรอยการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๑   

ใหเปนไปตามเกณฑการพิจารณาและเกณฑการประเมินคุณภาพ  เพื่อรับการประเมินและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

-  หนาที่อื่น ๆ ตามทีส่ถานศึกษา จะมอบหมายเพิม่เติม 



๗๒ 

 
คณะกรรมการประกอบดวย 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรยีน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประกอบดวย 

  นางสาวปราณี พวงทองคํา หัวหนา   

  นางสาวงามพันธุ สัยศร ี รองหัวหนา 

  นางพัชรินทร พึ่งเนตร ผูชวย 

  นางบุบผา ทองประเทือง ผูชวย 

  นางเบญ็จมาภรณ ไกรลาศ ผูชวย 

  นางวรนุช พงศสุธีรกลุ ผูขวย 

  นางมนตร ี เขมะชิต ผูชวย 

  นายสมคิด ออนจันทร ผูชวย 

  นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล ผูชวย 

  นายปญญา ใจปญโญ ผูชวย 

  นางสาวปรัชญาภรณ วะสุวัชร ผูชวย 

  นายอธิชนัน เชิดศิร ิ ผูชวย 

  นายเมธา โตสวัสด์ิ ผูชวย 

  นางสาวสุนิสา โพธ์ิทอง ผูชวย 

  นางวินิดา คหกิจไพศาล เลขานุการ 

  นางสาวสุนาร ี รุงม ี ผูชวยเลขานุการ 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ประกอบดวย 

  นางฉวีวรรณ เอกสมบัติ หัวหนา   

  นายเชาวนวัฒน ทิพยอักษร รองหัวหนา 

  นางเนาวรัตน เลิศนันทกลุ ผูชวย 

  นายกฤษณ ไกรลาศ ผูชวย 

  นางชญาดา ชูกิจเจริญวัฒนา ผูชวย 

  นายพรไชย หงษสงวนศร ี ผูชวย 

  นางสาวระพีพรรณ เฮงเจริญ ผูชวย 

  นางสาวปนนร ี พานเข็ม ผูชวย 

  นายณรงญฤทษ กัลยา ผูชวย 

  นายเอกภพ ทับทิมทอง ผูชวย 

  นายเสฎฐวุฒ ิ นันตเสนีย ผูชวย 

  นางสาววาสนา ศรีมาพันธุ ผูชวย 

  นางสาวกรอบแกว เพ็งคลาย ผูชวย 



๗๓ 

 
  นางสาวนนทร ี พุฒซอน ผูชวย 

  นางสาวนิภาพร สุทธิประภา ผูชวย 

  นายธันยพร ทองแท ผูชวย 

  นางสาวจุฑามาศ แตงทองคํา ผูชวย 

  นางสาวชัขดา ครองตน เลขานุการ 

  นางสาวจินตนา แยมคงเมือง ผูชวยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

  นายเมธี นาคพนม หัวหนา   

  นางชุติมา ไชยสิทธ์ิ รองหัวหนา 

  นายสินชัย พงษชุบ ผูชวย 

  นายเสถียร บุตรหนองแสง ผูชวย 

  นายคนึง เจียรนันท ผูชวย 

  นางประชุม อวนแกว ผูชวย 

  นายไชยวัฒน วัฒนวงศ ผูชวย 

  นายยุทธนา กันตะบุตร ผูชวย 

  นางสาวเกศริน ย้ิมชอย ผูชวย 

  นางสาวณัฎฐชนากานต    ศรีลือ ผูชวย 

  นางสาวเพญ็ไพจิตร สกุลพันธุ ผูชวย 

  นายวีรยุทธ พูลพร ผูชวย 

  นางสาวรพินทนิภา พลีกิตติวัฒน ผูชวย 

  นางสาวอาร ี เขียวฉิม ผูชวย 

  นางสาวงามเนตร ชินะตังกูร ผูชวย 

  นางสาวดารากร บุญสม ผูชวย 

  นางจินตนา วิชาบาล ผูชวย 

  นางสาวธนวรรณ งามเสงี่ยม ผูชวย 

  นางสมควร โพธ์ิเหลือง ผูชวย 

  นางสาวกฤษณา แยมเกษร ผูชวย 

  นายโสภณ เอี่ยมสําอางค เลขานุการ 

  นางสาวิตร ี เผือกประพันธุ ผูชวยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  นางสาววงษเนตร สายสุวรรณ หัวหนา   

  นางสาวบุษกร มูลธิโต รองหัวหนา 

  นางกัลยา พันป ผูชวย 



๗๔ 

 
  นางวรรณา ทองแดง ผูชวย 

  นายอานนท พุมขุน ผูชวย 

  นายพรชัย ทองแดง ผูชวย 

  นายอภิรักษ หงสหาญณรงค ผูชวย 

  นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ ผูชวย 

  นางอารรีัตน ธงไชย ผูชวย 

  นางสาวรติพร นารถสกลุ เลขานุการ 

  นายประทปี ผาสุภะ ผูชวยเลขานุการ 

  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

  นางสาวสุมาล ี มีสกลุ หัวหนา   

  นางสาววราภรณ เวทการ รองหัวหนา 

  นางสาวสุมาล ี เฉลยจรรยา ผูชวย 

  นางสาวประเทือง ย้ิมพงษ ผูชวย 

  นางบุบผา ทองประเทือง ผูชวย 

  นางสวิง ดาวลอย ผูชวย 

  นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาด ผูชวย 

  นางสาวชมนาด ปานแกว ผูชวย 

  นางสาวกนกภัทร พึ่งนอย ผูชวย 

  นางสาววราภรณ พวงสีเงิน ผูชวย 

  นางคําเตือน สังขวิเศษ เลขานุการ 

  นางสาวอัญชดา เขียวอุไร ผูชวยเลขานุการ  

๒.  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหนาที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานและใหความเห็นหรือขอเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวของกบัแตละมาตรฐาน และการ

ปฏิบัติงานตามองคประกอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการมี ๔ ฝาย ดังน้ี 

๒.๑ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

ประกอบดวย 

  นายรณชัย  น่ิมกุล  ประธานกรรมการ 

นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ รองประธานกรรมการ 

นางวรรณา  ทองแดง  กรรมการ 

นายอภิรักษ  หงสหาญณรงค กรรมการ 

นางสาวรติพร  นารถสกลุ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวชัชดา  ครองตน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๗๕ 

 
๒.๒ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาตรฐานดานกระบวนการบริหาร

และการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

  นายสินชัย  พงษชุบ  ประธานกรรมการ 

  นายเสถียร  บุตรหนองแสง รองประธานกรรมการ 

นายอานนท  พุมขุน  กรรมการ 

นางสาวปนนร ี  พานเข็ม  กรรมการ 

  นางสาวชมนาด  ปานแกว กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวกนกภัทร  พึ่งนอย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒.๓ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาตรฐานดานกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย  

  นางสาวสุมาล ี  มีสกลุ  ประธานกรรมการ 

  นางสาวปราณี  พวงทองคํา รองประธานกรรมการ 

นางสาวสุมาล ี  เฉลยจรรยา กรรมการ 

นางสาววงษเนตร  สายสุวรรณ กรรมการ 

  นางสาวงามพันธุ  สัยศร ี  กรรมการและเลขานุการ 

  นางวินิดา  คหกิจไพศาล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒.๔ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาตรฐานดานระบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดวย 

  นายเมธี   นาคพนม ประธานกรรมการ 

  นางกัลยา  พันป  รองประธานกรรมการ 

นางชุติมา  ไชยสิทธ์ิ  กรรมการ 

นายยุทธนา  กันตะบุตร กรรมการ 

นางสาวเกศริน  ย้ิมชอย  กรรมการและเลขานุการ 

  นางสาวเพญ็ไพจิตร สกุลพันธุ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ของ

สถานศึกษา มีหนาทีร่วบรวมผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจําป ประกอบดวย 

 นางสาวสุมาล ี  มีสกลุ  ประธานกรรมการ 

 นางสาววราภรณ  เวทการ  รองประธานกรรมการ 

 นางสาวสุนาร ี  รุงม ี  กรรมการ 

 นางสาวสุนิสา  โพธ์ิทอง  กรรมการ 

 นางสาวอัญชดา  เขียวอุไร กรรมการและเลขานุการ 



๗๖ 

 
  ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด  เพื่อ

รับการประเมนิภายในสถานศึกษา  การประเมินภายในโดยหนวยงานตนสังกัด  และการประเมินภายนอก จาก 

สมศ. ในโอกาสตอไป 

ทั้งน้ีต้ังแต  วันที่   ๑๕  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

  สั่ง   ณ  วันที่   ๒๓   กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

ลงช่ือ 

                   (นายรณชัย   น่ิมกุล) 

                         ผูอํานวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 
 
 

 

คําสั่งโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

ที่ ๐๓๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 
 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  บัญญัติใหสถานศึกษามีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๓   ไดกําหนดใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดระบบการประกัน

คุณภาพภายในโดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแล ของหนวยงานตนสังกัด   ตามหลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติที่ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของขุมขนและหนวยงานที่เกี่ยวของ   และใหถือวาการประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง     

เพื่อใหการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินไปดวยดีมีประสิทธิภาพ สมตามเจตนารมณของ 

พระราชบัญญัติการศึกษาและประกาศดังกลาว  และเพื่อสรางความเช่ือมั่นตอสังคมวาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ทางราชการกําหนด   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗   ใหผูบริหารสถานศึกษาเปน

ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจหนาที่ตามความในขอ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”   จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการใหทํา

หนาที่เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

๑.  คณะกรรมการประเมินภายใน มีหนาที่ 

 -  ประเมินสถานศึกษาในแตละมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา   โดยพิจารณาจากเกณฑ

การประเมินคุณภาพ  ดวยการประเมินแบบอิงเกณฑและการประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

-  สรุปผลการประเมินและตัดสินผลในแตละมาตรฐาน ตามเกณฑที่กําหนด 

-  กํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน และใหความเห็นหรือขอเสนอแนะ   เกี่ยวกับการเตรียม

เอกสารหลักฐานตอผูปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ 

คณะกรรมการมี ๔ ฝาย ดังน้ี 

๑.๑ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (มาตรฐานท่ี ๑) ประกอบดวย 

  นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ ประธานกรรมการ 

นางสาวชัชดา  ครองตน  รองประธานกรรมการ 

นายณรงญฤทษ  กัลยา  กรรมการ 

นายยุทธนา  กันตะบุตร กรรมการ 

นางวรนุช  พงศสุธีรกลุ กรรมการ 

นายเอกภพ  ทับทิมทอง กรรมการ 

นางสาวรําเพย  บุตรดาเลิศ กรรมการและเลขานุการ 

 



๗๘ 

 
๑.๒ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการ (มาตรฐานท่ี 

๒) ประกอบดวย 

  นางสาวสุมาล ี  มีสกลุ  ประธานกรรมการ 

  นางสาวปราณ  พวงทองคํา รองประธานกรรมการ 

นางบุษกร  เที่ยงแท  กรรมการ 

นางกัลยา  พันป  กรรมการ 

  นายประทปี  ผาสุภะ  กรรมการ 

  นางวรรณา  ทองแดง  กรรมการ 

  นายพรชัย  ทองแดง  กรรมการ 

  นางชญาดา  ชูกิจเจริญวัฒนา กรรมการ 

  นางมนตร ี  เขมะชิต  กรรมการ 

  นายอภิรักษ  หงสหาญณรงค กรรมการ 

  นางสาวงามพันธุ  สัยศร ี  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๓ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ (มาตรฐานท่ี ๓) มีดังน้ี  

  นายเมธี   นาคพนม ประธานกรรมการ 

  นางชุติมา  ไชยสิทธ์ิ  รองประธานกรรมการ 

นางสาวิตร ี  เผือกประพันธุ กรรมการ 

นางสาวเพญ็ไพจิตร สกุลพันธุ กรรมการ 

นายโสภณ  เอี่ยมสําอางค กรรมการ 

  นางสาวณัฏฐชนากานต ศรีลือ  กรรมการ 

  นางสาวอาร ี  เขียวฉิม  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๕ คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและรับรองผลการประเมิน ประกอบดวย 

  นายเชิดพันธ  มูรธานันท ประธานกรรมการ 

  นายรณชัย  น่ิมกุล  รองประธานกรรมการ 

  นายเมธี   นาคพนม กรรมการ 

  นายไชยวัฒน  วัฒนวงศ กรรมการ 

  นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ กรรมการ 

  นางสาวสุมาล ี  มีสกลุ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

 
๒.  คณะกรรมการสรุปรวบรวมผลการประเมินและรายงาน 

มีหนาท่ี รวบรวมผลการประเมินและรายละเอียดตางๆ จากคณะกรรมการประเมิน   

ประกอบดวย 

 นางสาวสุมาล ี  มีสกลุ  ประธานกรรมการ 

 นางสาวอัญชดา  เขียวอุไร รองประธานกรรมการ 

 นางสาวสุนาร ี  รุงม ี  กรรมการ 

 นางสาวขวัญฤดี  ธูปกระแจะ กรรมการ 

 นางสาวบาจารีย   รอดสุด  กรรมการและเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงต้ังไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด   เพื่อ

รับการประเมินภายในสถานศึกษา   การประเมินภายในโดยหนวยงานตนสงักัด   และการประเมินภายนอก 

จาก สมศ. ในโอกาสตอไป 

สั่ง ณ วันที่   ๗   มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ลงช่ือ 

                (นายรณชัย   น่ิมกุล) 

                         ผูอํานวยการ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 

 
 

 
 

มติคณะกรรมการสถานศกึษาใหความเห็นชอบ 

การจัดทํารายงานผลการปฏบิตัิงานประจําปการศกึษา ๒๕๖๑ 

ของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ ครั้งที่ 

พิเศษ/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ไดรับทราบรายละเอียดของผลการดําเนินงานของ

โรงเรียน  จากรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ และมีมติเห็นชอบ

กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๑  น้ี 

 

 

 

        (นายเชิดพันธ  มูรธานันท) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

         โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




