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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ได้ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพ ตามประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. 2561 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ดังนี้       

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ  
และมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหาและความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยจัดให้มีการประชุมครู เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จในแต่ละมาตรฐานและมีการจัดท าคู่มือระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ครูทุกคนได้น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 

2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้มีการประชุมบุคลากรในการร่วมคิดร่วมจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด้วยกระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา (SWOT Analysis) 
เพ่ือช่วยกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เงื่อนไข และภาพแห่งความส าเร็จของโรง เรียน 
น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความเห็นชอบ
และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป   

3. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของโรงเรียน มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เสนอให้ผู้บริหาร
ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และน าผลการ
ติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR ) ตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
และจัดส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นประจ าทุกปี   

6. จัดอบรมครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาตนเอง ในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 

7. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง  จาก
ค าแนะน าของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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ผลการด าเนินงาน 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 

     ผลการด าเนินการจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับ ดี ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ 

คุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่ก าหนดคือผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุก     

กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ 2.0 มีความรู้ ความสามารถตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด      
มีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสาร มีทักษะการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และสามารถ
แก้ปัญหาได ้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลน าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรม มีทักษะพ้ืนฐาน
และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพที่หลากหลาย ด ารงตนบนหลักความพอเพียงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสุภาพ มีจิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา มีการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียน โดยโรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
อย่างชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ตามบริบทของสถานศึกษา ตามเป้าหมายของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ใช้รูปแบบวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด ด้วยความโปร่งใส วาง
แผนการจัดอัตราก าลัง วางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดระบบการนิเทศภายใน น าข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนา และบุคลากรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการวางแผน ด าเนินงาน ปรับปรุง 
พัฒนาและรับผิดชอบร่วมกัน 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู ให้ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และ จัดให้
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ในโรงเรียน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในทางวิชาชีพเพ่ือน ามาพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน ทบทวนงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีมาสนับสนุน ในการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาอาคาร
สถานที่ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียนให้มีความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น มีความ
ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้     

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการวัดและปฏิบัติจริง ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรักครู และครูสอนให้นักเรียน   
มีน้ าใจกับเพ่ือน ไม่แข่งขันกัน นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการ

ข 



 

ตรวจสอบและประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ น าผลมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนานักเรียน 
ต่อไป  
2.หลักฐานสนับสนุน:  

2.1 นักเรียนได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขัน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561 

2.2 นักเรียนได้รับเหรียญทอง และเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  
 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

2.4 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทแม่นย า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.5 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทแม่นย า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   ประจ าปีการศึกษา 2561  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

  
3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น:  

แผนปฏิบัติงานที่ 1    พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร   
                           และการคิดค านวณ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 3  
แผนปฏิบัติงานที่ 2    พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                           มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
แผนปฏิบัติงานที่ 3    ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติงานที่ 4    ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน 
                           การสอนเทคโนโลยี 
แผนปฏิบัติงานที่ 5    พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
แผนปฏิบัติงานที่ 6    ผู้เรียนเข้าร่วมพัฒนาตนเองตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
                           “กิจกรรมค่ายพัฒนาจิต”  
แผนปฏิบัติงานที่ 7    พัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
แผนปฏิบัติงานที่ 8    พัฒนาผู้เรียนด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ได้ด าเนินการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โดยได้รับค าแนะน า ค าปรึกษา และการดูแลช่วยเหลือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 เป็นอย่างดี ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
เล่มนี้ เป็นเอกสารการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งได้รวบรวมและสรุปผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา และใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2561 จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
         กัญญ์พิดา  จงคง 
     (นางสาวกัญญ์พิดา จงคง)   
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
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สารบัญ 
 

เรื่อง          หน้า 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        ก 

ค าน า          ง 

สารบัญ          จ 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา       1 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      1 
     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน      1 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 5 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  8 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม             10 

ภาคผนวก                 13 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อโรงเรียน   :  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ต้ังอยู่ที ่หมู่ที่ 5 ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320  โทรศัพท์ 075-765239 

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  :  นางสาวกัญญ์พิดา จงคง  เบอร์โทรศัพท ์094-8966915            
E-mail   kanpida44@gmail.com 

จ านวนครู      :  16 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 13  คน ครูอัตราจ้าง 2 คน   ครธูุรการ 1 คน  

จ านวนนักเรียน  :  รวม 98 คน จ าแนกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  66 คน  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  32 คน.  

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ  :  ดี 
2. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 
ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบู รณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข” และตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ที่ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ” 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนออกเป็น 2 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมที่สูงขึ้น ได้แก่ 2.0 ขึ้นไปและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการอ่านและการเขียน ด้วยการทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) พัฒนาทักษะการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูลเหมาะสมกับระดับชั้น เพ่ือพัฒนาตนเอง   
ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ      
2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา โดยให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ
นอกห้องเรียน เช่น ค่ายคุณธรรม กิจกรรมการแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน กิจกรรมท าบุญ สวดมนต์ ฟังเทศน์  ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะที่วัดใน
ชุมชน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เกิดการยอมรับและ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข บนความแตกต่างและความหลากหลายของ
สภาพสังคมในปัจจุบัน ส่งเสริมสุขภาวะทางกายให้ผู้เรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย   



 

3. ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 
จากการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐานของโรงเรียน            

บ้านเกาะวิทยา ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหา มี
ความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิต สามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ใน
แต่ละระดับชั้นตามหลักสูตร สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความเป็นประชาธิปไตย กล้าแสดงออก 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับวัย โดยมีผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียน ดังนี้ 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ การใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง  รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.45  

      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.47  

      3) มีความสามารถในการใช้สร้างนวัตกรรม พบว่านักเรียนทุกคนมีผลงานจาก
สิ่งประดิษฐ์อย่างน้อย คนละ 1 ชิ้นงาน/ภาคเรียน   

      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 86.36  รู้จัก
เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม มีผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
ในด้านต่างๆ ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม   อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 83.57  

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 92.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 78.43 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 
76.47 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 68.97 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 77.83 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 
2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 59.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2.0 ขึ้นไป 
ร้อยละ 56.16 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 42.57  และผลการเรียน
ในภาพรวมของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เฉลี่ย 2.58 

      6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พบว่านักเรียน มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพ อย่างน้อย 1 อาชีพ   ร้อยละ 80 

 

2 



 

3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด พบว่า นักเรียนทุกคน

เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบพ้ืนที่ตามโครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ กิจกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 90 และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป    
ร้อยละ 98.55   

      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนทุกคนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่อง
ในวันเข้าพรรษา กิจกรรมทางศาสนาในวันธรรมสวนะที่วัดในชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นักเรียนที่นับถือ
ศาสนาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่านการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่นกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรม
การศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  

      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม พบว่า นักเรียนมีสุขภาพตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย ร้อยละ 80 นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 80  
นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน ผ่ านกิจกรรมต่างๆ อย่าง
หลากหลาย 

4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1) นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม  มีมารยาทที่ดี เคารพกฎ กติกา มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น การท า
ความสะอาดและดูแลพ้ืนที่  ที่รับผิดชอบตาม
โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น     
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข           

1) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออก
ในการน าเสนอ การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการท างานอย่างเป็นระบบให้มาก
ขึ้น    
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

2) นักเรียนมีการพัฒนาในด้านวิชาการและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความสามารถ
ในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ส่งให้ผล
การเรียนเฉลี่ยในภาพรวมสูงขึ้น           

2) เน้ นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้ มากขึ้ น 
เนื่องจากผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) ต่ า
กว่ามาตรฐานระดับชาติ  

3) นักเรียนมีทักษะในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งระดับจังหวัด
และระดับชาติ นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่นการปลูกต้นไม้ในโรงเรียน การ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการเก็บขยะใน
ชุมชน การท าความสะอาดวัด มัสยิดในชุมชน 

3) ส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียนแต่ละ
คน 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ :  ดี 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลการจัดการศึกษที่
ผ่านมาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน นอกจากนี้โรงเรียนได้ใช้การสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน โดยการจัดประชุมผู้ปกครอง
ทุกภาคเรียน    

ในส่วนของครูและบุคลากร โรงเรียนได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ครู และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และ 
จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ในโรงเรียน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในทางวิชาชีพเพ่ือน ามาพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน ทบทวนงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีมาสนับสนุน ในการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนา
อาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียนให้โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น  
มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้     

3. ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  โรงเรียนมีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น มีการนิเทศการสอนและนิเทศงานอ่ืนๆที่รับผิดชอบของครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง และน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรต่อไป มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  มีการรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) อย่างต่อเนื่องทุกปี 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนปฏิบัติการประจ าปี สู่
การลงมือปฏิบัติจริง โดยมุ่งความส าเร็จไปยังคุณภาพผู้เรียน   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยมีการนิเทศการสอนและนิเทศงานอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบของ
ครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรต่อไป มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษาได้เยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษาครบทุกคน และได้น า
ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนมาดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด    

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น มี
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ระบบการนิเทศที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โรงเรียน
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ เช่น
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน กิจกรรมสวดมนต์ ท าบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรมในวัน
ธรรมสวนะ กิจกรรมฝึกความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนตามโครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ   
ร่มรื่น ฝึกให้นักเรียนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการให้นักเรียนทุกคน
ปลูกและดูแลต้นไม้ที่ตนเองรับผิดชอบในโรงเรียน 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  เพ่ือน าผลมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน  ครูทุกคนรายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR) รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง      

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครู
และบุคลากรทุกคนมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
ร่วมกัน มีห้องเรียนที่เพียงพอ มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ บริเวณโรงเรียน ในห้องเรียน โดยรอบอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
มีสวนป่า ให้นักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และใช้พักผ่อน มีความสะอาด เรียบร้อย 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนสะอาด บรรยากาศ
ร่มรื่น 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีสื่อ DLIT มีระบบเครือข่าย Internet ที่มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
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4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1) โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายที่ชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติ 

1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มากกว่านี้ 

2) โรงเรียนใช้ระบบการนิ เทศภายในอย่าง
เข้มแข็ง โดยใช้การนิเทศแบบคู่สัญญา และการ
นิ เทศจากคณะกรรมการนิ เทศ  เพ่ือพัฒนา     
การเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2) ก าหนดแนวทางการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน 

 

 3) พัฒนารูปแบบการประชุมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
มากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  : ดี 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าไปวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ( ICT) จัดการเรียนรู้
ควบคู่กับการปฏิบัติจริง ให้นักเรียนได้ร่วมสร้างและผลิตสื่อการสอน จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา การเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น การเรียนรู้แบบโครงงานในกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ การน าเสนอโครงงานของนักเรียน ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความสมัคร
ใจ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่ งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท าวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เช่น สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน เช่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช 
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดระบบนิเทศภายในแบบคู่สัญญา  ที่
มุ่งเน้นให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการนิเทศ และการนิเทศจากคณะกรรมการ
นิเทศ น าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาตามสภาพจริงในห้องเรียน ส่งเสริมให้ครู
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย และพัฒนาเครื่องมือวัด 
ประเมินผลที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  

3.ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 

 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูทุกคน
มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และ
ลงมือปฏิบัติจริง และจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ครูทุกคนท าวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนและน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ครูร้อยละ 80 จัดท า
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและน าไปใช้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูทุกคนใช้สื่อการสอน 
สื่อเทคโนโลยี ผลิตสื่อส าหรับจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
ใช้อสื่อ DLIT  
 3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้วยระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีระบบและเกิดประสิทธิภาพ ร่วมกับหลักการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก เช่น
ครูจัดท าเอกสารประจ าชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยโครงการคุณธรรม ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างวินัยเชิงบวกในชั้น
เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในโรงเรียน   
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4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชาที่สอน  เพ่ือจ าแนกนักเรียนตามศักยภาพการเรียนรู้ เพ่ือ
ครูผู้สอนจะได้วัดผลและประเมินผลผู้เรียนได้ตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย มีแผนการวัดผล ประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด รายงานผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ และใช้ผลการประเมินให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

  5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับในกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ครูได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมีการนิเทศแบบคู่สัญญา 
และรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1) ครูทุกคนมีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละในการ
ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมต่อผู้เรียนและ
น าป ระสบ การณ์ ไป ใช้ อย่ าง เหม าะสม ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 1) การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากข้ึน  

 

2) ครูมี ระบบดู แลช่ วย เหลื อนั ก เรียน เป็ น
รายบุคคลที่เข้มแข็ง   

2) การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาหรือ
ส่ งเสริมให้นั ก เรียนได้ เรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

 3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียน ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เช่น ด้าน
ทักษะวิชาชีพ ด้านกีฬา ด้านศิลปะ เป็นต้น 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ :  ดี 

2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การสอนเสริม การสอบวัดความรู้ การจัดระบบแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูได้ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ตนเองถนัด   

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา และจัด
ประชุมระดมความคิด จากครูและบุคลากรเพ่ือวางแผนร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน ส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย และ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
นักเรียน รวมทั้งการจัดการระบบนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ที่มุ่งเน้นให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองจากการนิเทศ และรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ น าไปสู่การพัฒนาการเรียน
การสอน เพ่ือแก้ปัญหาตามสภาพจริงในห้องเรียน  

3. ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตาม

เกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
เหมาะสมกับวัย โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล และโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
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4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1) นักเรียนมีน้ าหนั กและส่วนสูงตามเกณฑ์  มี
สุ ขภาพร่างกายแข็ งแรง มีระเบี ยบวินั ย  ใส่ ใจ
สิ่งแวดล้อม  มีมารยาทที่ดี เคารพกฎ กติกา มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น การท าความ
สะอาดและดูแลพ้ืนที่  ที่รับผิดชอบตามโครงการ
โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น     อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข           
2) นั ก เรียนมี การพัฒ นาในด้ านวิช าการและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความสามารถใน
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ส่งให้ผลการเรียน
เฉลี่ยในภาพรวมสูงขึ้น           
3) นักเรียนมีทักษะในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ที่ มี ผลงาน เชิ งประจักษ์  ทั้ งระดับจั งหวัดและ
ระดับชาติ  นั ก เรียนมีจิตส านึ ก ในการอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่นการปลูกต้นไม้ในโรงเรียน การ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการเก็บขยะในชุมชน 
การท าความสะอาดวัด มัสยิดในชุมชน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1) ส่ ง เสริมและพัฒ นานั ก เรียน ให้ กล้ า
แสดงออกในการน าเสนอ การอภิปราย การ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการท างานอย่าง
เป็นระบบให้มากขึ้น 
 
 
 
2) เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้มากขึ้น 
เนื่ อ งจ าก ผ ล ก ารท ด ส อ บ ระดั บ ช าติ          
(O-NET) ต่ ากว่ามาตรฐานระดับชาติ 
 
 
3) ส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬาตามความถนั ดและศัก ยภาพของ
นักเรียนแต่ละคน 
 

    

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) โรงเรียนมี การด า เนิ นการพัฒ นาคุณ ภ าพ
การศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่
ชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติ 
2) โรงเรียนใช้ระบบการนิเทศภายในอย่างเข้มแข็ง 
โดยใช้การนิเทศแบบคู่สัญญา และการนิเทศจาก
คณะกรรมการนิเทศ เพ่ือพัฒนา     การเรียนการ
สอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มากกว่านี้ 
 
2) ก าหนดแนวทางการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน 

 
3 ) พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 

11 



 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1) ครูทุกคนมีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละในการ
ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
พัฒนานวัตกรรมที่ เหมาะสมต่อผู้ เรียนและน า
ประสบการณ์ไปใช้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
2) ครูมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลที่
เข้มแข็ง   

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1) การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ใน
ชุมชน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากข้ึน  
 
 
 
 
2) การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาหรือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เช่น 
ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านกีฬา ด้านศิลปะ เป็น
ต้น 
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ภาคผนวก 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  
เรื่อง ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา      

พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ จุด เน้นของ
สถานศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะน าไปสู่การพัฒนา ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม      
พ.ศ. 2561    

 
 

 
 
   ลงชื่อ           สันต์  กิ่งรัตน์                                  ลงชื่อ    กัญญ์พิดา  จงคง                              
                 (นายสันต์ กิ่งรตัน์  )                                      (นางสาวกัญญ์พิดา จงคง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา        
              โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 60 

1.2 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย  
อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป  ร้อยละ 70 

1.3 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  
อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 50 
           1.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 50 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2.1 นักเรียน มีผลการประเมินสมรรถนะและผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
   2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือหรือกิจกรรมในเครื่องแบบ ร้อยละ 70 

2.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านทางวิชาการ รอ้ยละ 80 

 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     3.1 นักเรียนทุกคนมีผลงาน จากสิ่งประดิษฐ์อย่างน้อง 1 ชิ้น/ภาคเรียน 

 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 4.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 80  

4.2 นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง  
ร้อยละ 80 

4.3 นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกิดประโยชน์ 
ต่อการเรียน ร้อยละ 80 
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 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 60 

5.2 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา  
ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 80 
            5.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 70 

5.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 70 

5.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 50 

5.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 40 

5.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 70 

5.8 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 50 

5.9 นักเรียน ได้ GPA รวมทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 50 

6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                 6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ  

     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                 1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
        1.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น 
        1.3 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

1.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     ระดับ 2 ขึ้นไป 

 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       2.1 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

2.2 นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
       2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และพัฒนาโรงเรียนได้อย่าง
ยั่งยืน 
  2.4 นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ 
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2.5 นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้  
นครศรีธรรมราช ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       3.1 นักเรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างผ่านกิจกรรม กีฬาสี      
เข้าค่ายคุณธรรม ลูกเสือ ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ และ
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
       4.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีสุขภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

4.2 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน
 4.3 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณะประโยชน์ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
1) โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2) โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง 
3) โรงเรียนมีการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อย่างต่อเนื่องทุกปี 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1) ใช้ระบบ PDCA ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2) มีระบบนิเทศภายใน ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประสิทธิภาพ 
5) มีระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา      
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น 
2) โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่สามารถยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
4) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ         

ทางวิชาชีพ 
2) ให้ครูทุกคนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3) มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ตรงตามความต้องการของครูและ

สถานศึกษา 

17 



 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยจัดให้มีชั่วโมง PLC      
อย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1) โรงเรียนมีห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2) โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
3) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
1) มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
2) มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
3) มีระบบเครือข่าย Internet ที่มีประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน

การสอน 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
  1) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

2) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง และจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์        
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3) ครูร้อยละ 80 มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้ เ รียนและน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
       4) ครูร้อยละ 60 มีการจัดท านวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและน าไปใช้สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
          1) ครูทุกคนใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
     2) ครูทุกคนผลิตสื่อส าหรับจัดการเรียนรู้ 

3) ครูใช้สื่อการเรียนรู้ DLIT 

     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1) ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน 

        2) ครูทุกคนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
3)  ครูทุกคนน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4) มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมดีเด่น ความ

ประพฤติด ี
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     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     1) ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
        2) ครูทุกคนมีแผนการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
        3) ครูทุกคนมีเครื่องมือและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 

4) ครูทุกคนมีการรายงานผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 
5) ครูทุกคนใช้ผลการประเมินให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
     1) ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทั้งในกลุ่มสาระและต่างกลุ่มสาระ   
         2) ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาก าหนดเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ 

กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละตามเกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม (5) ระหว่างร้อยละ 85.01-100 

ดีเลิศ (4) ระหว่างร้อยละ 70.01-85 

ดี (3) ระหว่างร้อยละ 55.01-70 

ปานกลาง (2) ระหว่างร้อยละ 40.01-55 

ก าลังพัฒนา (1) ระหว่างร้อยละ 0-40 

กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ หลักฐาน/
ร่องรอย 

รางวัล ข้อความที่ใช้ตัดสินคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม (5) มี ระดับประเทศ/กรม/
กระทรวง/สช./สพฐ. 

สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดมาก/เป็นเลิศ
อย่างที่ดี/เป็นตัวอย่างที่ดีได้/มีความเป็น
เลิศ/มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง/มี
นวัตกรรม 

ดีเลิศ (4) มี ระดับภาค/จังหวัด/
หน่วยงานในระดับ
จงัหวัด 

มีการพัฒนา/เพ่ิมข้ึน/เป็นระบบมากขึ้น/
มีการบูรณาการ/หลากหลายรูปแบบ 

ดี (3) มี ระดับหน่วยงานต้น
สังกัด/หน่วยงานใน
ก ากับ 

เป็นที่ยอมรับ/เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด/ครบกระบวนการ/มีความ
เหมาะสม/อย่างเพียงพอ 

ปานกลาง (2) มี ระดับโรงเรียน/ศูนย์
เครือข่าย/กลุ่ม
โรงเรียน 

มีแต่ไม่ครบ/มีบางส่วน/เป็นไปตาม
เป้าหมายบางส่วน 

ก าลังพัฒนา (1) มี/ไม่มี ไม่มี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด/ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน/ไม่สอดคล้อง/ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย/ไม่ส่งผล/ไม่ส่งเสริม 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
ที่  009/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

……………………………………………………………………………. 
 เพ่ือให้การวางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและการประกันภายใน 
เป็นการทบทวน ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา และการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด 
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๒๗  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 
เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  สั่ ง ณ วันที่ 24  กรกฎาคม  2560   โรงเรียน      
บ้านเกาะวิทยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  

อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ปัญหา ติดตามการด าเนินงานของทุกฝ่าย  
ประกอบด้วย 
 1.  นางสาวกัญญ์พิดา จงคง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2.  นายณัฐดนัย สายวิจิตร  คร ู  กรรมการ 
3.  นางอิงอร นาคศูนย์  คร ู  กรรมการ 
4.  นางสุภาวาด ี วุฒิมานพ  คร ู  กรรมการ 
5.  นางพัชรี ภูนฤมิต  คร ู กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางสาวชฎารัตน์    ชิวหากาญจน์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่  
จัดเตรียมข้อมูลในด้านต่างๆ ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลสารสนเทศ หลักฐาน 

ร่องรอย ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแต่ละด้าน และตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 1. นางขวัญเรือน   มุขดาร์ คร ู             ประธานกรรมการ 
 2. นางพวงทพิย์   ประจุคมน์ผล คร ู             กรรมการ 
 3. นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์ คร ู             กรรมการ 

21 



 

 4. นางกนกกาญจน์   พูลพิพัฒน์ คร ู             กรรมการ 
 5. นายเวทินทร์   เฉวียงหงส์ คร ู             กรรมการ 
 6. นางอิงอร  นาคศูนย์ คร ู             กรรมการ 

 7. นายมุนิด   แสงศรี ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 8. นางอัคคเอ้ือ   ปรีชาวาท คร ู             กรรมการและเลขานุการ 

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. นางสาวชฏารัตน์  ชิวหากาญจน์ คร ู                 ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐดนัย   สายวิจิตร คร ู                 กรรมการ 
3. นางกมลรัตน์   ไชยสุภา คร ู                 กรรมการ 
4. นางสุภาวาดี   วุฒิมานพ คร ู                 กรรมการ 
5. นายเจนวิทย์   ฉลาด ครูธุรการโรงเรียน กรรมการ 
6. นางพัชรี  นฤมิต คร ู                  กรรมการและเลขานุการ 

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. นางพัชรี  ภูนฤมิต คร ู       ประธานกรรมการ 

 2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คร ู        กรรมการ 
 3. นางพวงทิพย์   ประจุคมน์ผล คร ู        กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานประจ าปี  มีหน้าที่  
รวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1-3  ข้อมูลสารสนเทศ หลักฐาน ร่องรอย และข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาวิเคราะห์ สรุป จัดท ารูปเล่ม  
ประกอบด้วย 
 1.  นางพัชรี ภูนฤมิต คร ู     ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวชฎารัตน์  ชิวหากาญจน์ คร ู      กรรมการ  
 3.  นางพวงทิพย์  ประจุคมน์ผล คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เต็มความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  5  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2562 
 
 
 

      (นางสาวกัญญ์พิดา จงคง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561  

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   
 

 
ที ่

 
กลุ่มสาระ 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน ผล 
เฉลี่ย 

นักเรียนท่ีได้2 
ขึ้นไป 

นักเรียนท่ีได้2.5 
ขึ้นไป 

ทั้งหมด ได้ 0-4 มส ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ภาษาไทย 207 203 3 1 3 6 20 34 42 36 30 32 2.71 174 85.71 140 68.97 

2 คณิตศาสตร ์ 207 203 3 1 1 48 34 21 26 25 19 29 2.28 120 59.11 99 48.77 

3 วิทยาศาสตร ์ 207 202 3 2 18 61 37 28 13 24 8 13 1.77 86 42.57 58 28.71 

4 สังคมศึกษาฯ 207 203 3 1 0 24 21 61 36 21 14 26 2.38 158 77.83 97 47.78 

5 สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

207 203 3 1 0 0 3 13 4 2 23 158 3.74 200 98.52 187 92.12 

6 ศิลปะ 207 204 3 0 2 13 9 20 28 53 35 44 2.91 180 88.24 160 78.43 

7 การงานอาชีพฯ 207 204 2 1 1 5 13 29 51 55 39 11 2.72 185 90.69 156 76.47 

8 ภาษาอังกฤษ 207 203 3 1 0 40 49 30 31 19 20 14 2.14 114 56.16 84 41.38 

เฉลี่ย 2.58 152 74.85 123 60.33 
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โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2561   

 
 
ที ่

 
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 46 18 39.13 27 58.70 1 2.17 0 0.00 

2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 48 12 25.00 36 75.00 0 0.00 0 0.00 

3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 45 18 40.00 27 60.00 0 0.00 0 0.00 

4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 38 4 10.53 34 89.47 0 0.00 0 0.00 

5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 16 11 68.75 5 31.25 0 0.00 0 0.00 

6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 3 21.43 11 78.57 0 0.00 0 0.00 

รวม/เฉลี่ย 207 66 31.89 140 67.63 1 0.00 0 0.00 
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โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561   

 
 
ที ่

 
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 46 23 50.00 22 47.83 1 2.17 0 0.00 

2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 48 32 66.67 14 29.17 2 4.17 0 0.00 

3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 45 23 51.11 22 48.89 0 0.00 0 0.00 

4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 38 31 81.58 7 18.42 0 0.00 0 0.00 

5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 16 14 87.50 2 12.50 0 0.00 0 0.00 

6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 6 42.86 8 57.14 0 0.00 0 0.00 

รวม/เฉลี่ย 207 129 63.28 75 35.66 3 1.06 0 0.00 
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โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561   

 
 
ที ่

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 

ผ่าน ไม่ผา่น 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 46 45 97.83 1 2.17 

2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 48 46 95.83 2 4.17 

3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 45 42 93.33 3 6.67 

4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 38 35 92.11 3 7.89 

5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 16 16 100.00 0 0.00 

6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 14 100.00 0 0.00 

รวม/เฉลี่ย 207 198 95.65 9 4.35 
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โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2561   

 
 
ที ่

 
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1 ด้านที่ 1 207 147 71.01 50 24.16 10 4.83 0 0.00 

2 ด้านที่ 2 207 81 39.13 101 48.79 25 12.08 0 0.00 

3 ด้านที่ 3 207 52 25.12 124 59.90 31 14.98 0 0.00 

4 ด้านที่ 4 207 105 50.72 68 32.85 34 16.43 0 0.00 

5 ด้านที่ 5 207 97 46.86 76 36.71 34 16.43 0 0.00 

รวม/เฉลี่ย 1035 482 46.57 419 40.48 134 12.95 0 0.00 
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โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

ที ่ สาระวิชา จ านวน 
(คน) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

1 ภาษาไทย 21 51.71 15.91 0.00 52.39 47.61 

2 ภาษาอังกฤษ 21 25.24 5.9 4.77 95.23 0.00 

3 คณิตศาสตร ์ 21 25.14 6.55 4.77 95.23 0.00 

4 วิทยาศาสตร ์ 21 34.48 9.52 23.81 71.42 4.77 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

ที ่ สาระวิชา จ านวน 
(คน) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

1 ภาษาไทย 7 43.29 14.83 14.29 28.57 57.14 

2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 35.57 5.88 0.00 85.71 14.29 

3 ภาษาอังกฤษ 7 17.14 3.04 57.14 42.86 0.00 

4 คณิตศาสตร ์ 7 21.79 7.03 0.00 100.00 0.00 

5 วิทยาศาสตร ์ 7 23.71 8.24 42.86 57.14 0.00 
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โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน  (Reading  Literacy) 

ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  (PISA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
ประจ าปีการศึกษา  2561 

ชั้น คร้ังท่ี จ านวน
นักเรียน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ระดับ 
3-4 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 

1 24 2 13 7 2 15 
2 23 7 12 4 0 19 
3 22 7 10 5 0 17 
4 22 11 9 2 0 20 

รวม  91 27 44 18 2 71 
ร้อยละ 29.67 48.35 19.78 2.20 78.02 

มัธยมศึกษาปีท่ี  2 

1 24 8 14 2 0 22 
2 24 6 13 5 0 19 
3 23 7 11 5 0 18 
4 23 2 15 6 0 17 

รวม 94 23 53 18 0 76 
ร้อยละ 24.47 56.38 19.15 0 80.85 

มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

1 24 9 10 3 2 19 
2 23 6 11 6 - 17 
3 23 8 10 4 1 18 
4 21 7 9 3 2 16 

รวม  91 30 40 16 5 70 
ร้อยละ 32.97 43.96 17.58 5.49 76.92 

 
รวม ม.1-3 276 80 137 52 7 217 

ร้อยละ 28.99 49.64 18.84 2.54 78.62 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 

ผลการประเมนิในภาพรวม 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ  ดี ระดับ  ดี   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ  ดี ระดับ  ดี   

   1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร ระดับ  ดี ระดับ  ดี   

   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ    
จากผลการสอบวัดระดับชาติ 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ ๑
ปรับปรุง 

 
 

   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน    
หรือการท างาน 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ  ดี ระดับ  ดี   

   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย       
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 
 

ระดับ  ดี 

 
 

ระดับ  ดี 

 
 
  

   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ระดับ  ดี ระดับ  ดี   

   3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ระดับ  ดี ระดับ  ดี   
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดีเ 

 
  

   2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา         
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ระดับ  ดี 

 
 

ระดับ  ดี 

 
 

  

   4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม     
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 

 
  

   5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
ระดับ  ดี 

 
ระดับ  ดี 
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