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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report: SAR) 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนไชยาวิทยา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 โรงเรียนไชยาวิยา ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 
ดังนี้ 
 ๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนา ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการ
โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 ๒. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๓. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

 ๔. จัดให้มีการกำกับติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการ 
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

๕. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองนำมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

ผลการดำเนินงาน 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ดี ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน 
ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
2. หลักฐานสนับสนุน: โรงเรียนไชยาวิทยามีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรยีน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยปัญหาสำคัญท่ีเกิดข้ึนในปีการศึกษา 2463 
ที่ผ่านมาคือ สถานการณ์ Covid-19 ที่ทำให้การเปิดภาคเรียนล่าช้า และการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่ ทางโรงเรียนมีนโยบายให้คุณครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม
และสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ทางไลน์ เฟซบุ๊ก กูเกิ ้ลคลาสรูม โปรแกรมซูมและอื่นๆ ซึ่งผลการ
ดำเนินการคุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ร้อยละ 100 นักเรียนมีความ
สนใจยเข้าร่วมการเรียนออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด และเม่ือมีการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนได้กำหนดวันสอนเสริมเพ่ิมเติมขึ้นมาในวันเสาร์แบบเสาร์เว้นเสาร์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการ
จัดการเรียนการสอนที่นักเรียนพึงจะได้รับ  

โรงเรียนไชยาวิทยามีการศึกษาศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน
การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์ เก่าเพ่ือ
วางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ

ก 
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สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อม
ทัง้จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
เป็นระยะ และสรุปผลการดำเนินงาน มีการกำหนดให้คุณครูทุกท่านส่งแผนการสอน/โครงการสอน
ทุกรายวิชา มีการตรวจสอบ กำกับติดตาม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนไชยา

วิทยา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรมตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ครูและบุคลากรมืออาชีพภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน” ซึ่งทำให้ปัจจุบันโรงเรียนไชยาวิทยากลายเป็นสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูง  

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ โดยพัฒนาความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของครู โดยครูวางแผนการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและตามศักยภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมผู้เรียนให้มี

การคิดวิเคราะห์ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการวาง

แผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ รักการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยใช้ระบบ
คุณภาพ 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกระเบียบวินัยด้านการ

รักษาความสะอาด ทั้งส่วนตนและส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสา โดยส่งเสริมครูให้มีการ

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน พัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาเทคนิค /วิธีการ /นวัตกรรม /สื่อเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานทางการศึกษาและ

หน่วยงานอื่น ๆ พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาที่ ๒ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ให้กับครูและนักเรียน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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คำนำ 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3” ฉบับ
นี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนไชยาวิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖3 ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีส่งหน่วยงานต้นสังกัด
และเผยแพร่แก่สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน 
ครูและบุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนไชยาวิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เอกสารฉบับนี ้จะเป็น ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 

       
 

  
  
      (นายสุรศักดิ์   อักษรสาร) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 
             15 /พ.ค./2563 
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การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 

ของโรงเรียนไชยาวิทยา 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนไชยาวิทยาครั้งที่  2 /2564 
เมื่อวันที่  12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 ของโรงเรียนไชยาวิทยาแล้ว     
 

          เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้ 
 
 
 
 

       (ลงชื่อ)........................................................ 
          (นายสมเกียรติ   ดาโลดม) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

               โรงเรียนไชยาวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนไชยาวิทยา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Chaiyawitthaya School 
 รหัสโรงเรียน 000590 
 อักษรย่อ  ช.ว. 

 สถานที่ตั้ง  เลขที่ 161 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110 
 โทรศัพท ์  0-7743-1079     
 โทรสาร   0-7743-1079  
 เวบ็ไซต์ http://www.chaiya.ac.th 

ตราประจำโรงเรียน    
 

 
 สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ขาว 
    สีฟ้า  หมายถึง  ความสุภาพเรียบร้อย 
    สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
 วิสัยทัศน์ โรงเรียนไชยาวิทยา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรมตาม

มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและ
บุคลากรมืออาชีพภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 พระประจำโรงเรียน พระชยาภิวัฒน์  (หลวงพ่อหนู ติสโส) 
 ปรัชญาโรงเรียน ศีลธรรมของยุวชน  คือ  สันติภาพของโลก 
 คติพจน์  สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคีวุฑฺฒิ สาธิกา 

 ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ 
 ปณิธานโรงเรียน สร้างคนดี สู่วิถีปัญญา 

 อัตลักษณ์  วินัยครบ  เคารพเป็น 
 เอกลักษณ์  เชิดชู  คุณธรรม 
 ค่านิยมองค์กร  น้องเคารพพ่ี พี่ให้เกียรติน้อง 

 สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ระดับชั้นละ 9 ห้องเรียน 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ระดับชั้นละ 5 ห้องเรียน 
 เขตพื้นที่บริการ ตำบลตลาดไชยา ตำบลพุมเรียง ตำบลเลม็ด ตำบลเวียง ตำบลทุ่ง 
  ตำบลป่าเว ตำบลตะกรบ ตำบลโมถ่าย ตำบลปากหมาก 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนไชยาวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น

มัธยม ศึกษาตอนต้น ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๒-๓) จัดเป็นสหศึกษา ซึ่งมีประวัติความ

เป็นมา คือ โรงเรียนไชยาวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนไชยา” เป็นโรงเรียนสังกัดกองมัธยมศึกษา (โครงการ

ทดลองอาชีพ) ของกรมสามัญศึกษา ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ที่วัดเวียง  มีนายนุกูล บุญรักษา เป็นผู้

รักษาการครูใหญ่ โดยเริ่มสร้างอาคารเรียนที่ถาวรขึ้นในวัดหลง ในที่สาธารณะ ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธา

บริจาคที่ดินเพิ่มเติมได้เนื้อที่ประมาณ ๒๒ ไร่ ๓๑ ตารางวา  เมื่อสร้างอาคารเสร็จได้ย้ายจากวัดเวียงมา

เรียนในบริเวณวัดหลง เรียกกันว่า “โรงเรียน ส.ฎ.๗” เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๙ ในปี

การศึกษา ๒๕๑๘  กรมสามัญศึกษามีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ โดยตั้งขึ้นในโรงเรียนไช

ยา (ส.ฎ.๗) มีนายชำนาญ ศรแผลง เป็นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ทางราชการได้ยุบโรงเรียน

ทั้งสองโรงเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนไชยาวิทยา” เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น กิจการของโรงเรียนได้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้

เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดแผน

ชั้นเรียน ๙ : ๙ : ๙ และ ๕ : ๕ : ๕  รวม ๔๒ ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  1,570 คน โรงเรียนไชยา

วิทยา เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดเป็นห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน และห้องเรียนปกติ 8 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเป็น 
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน 
2. แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ 2 ห้องเรียน 
3. แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 1 ห้องเรียน 
4. แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป 1 ห้องเรียน   
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แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ข้อมูลด้าน 
อาคารสถานที่ 
 โรงเรียนไชยาวิทยา มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 8 หลัง ดังนี ้
 ๑. อาคารเรียน  จำนวน  ๔    หลัง 
 ๒. อาคารเอนกประสงค์ จำนวน   ๒  หลัง 
 ๓. อาคารฝึกงาน  จำนวน  ๒ หลัง 
 ๔. เรือนพยาบาล  จำนวน  ๑ หลัง 

โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ ประเภทอาคาร ชื่ออาคาร 
๑. อาคารเรียน - อาคารนภสุทธิ์ (อาคาร ๑) 

หมายเลข 
1 : ป้อมยาม 
2 : อาคารเรียน 
3 : เรือนพยาบาล 
4 : หอประชุม 
5 : โรงฝึกงาน 
6 : โรงอาหาร 
7 : สนามตะกร้อ 
8 : สนามบาสเก็ตบอล 
9 : ลานธรรม 
10 : บ้านพักครู 
11 : ห้องน้ำนักเรียน 
12 : เจดีย์วัดหลง 
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ลำดับ ประเภทอาคาร ชื่ออาคาร 
- อาคารพุทธิเศวต (อาคาร 2) 

- อาคารธรรมเมตตา (อาคาร ๓) 

- อาคารนราขันติ (อาคาร ๔) 
 
 
 
 
 
 
 

๒. อาคารเอนกประสงค์ - อาคารคุรุศิษย์สิรินุสรณ์ (อาคาร ๕) 
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ลำดับ ประเภทอาคาร ชื่ออาคาร 
- หอประชุม 

 
 

๓. อาคารฝึกงาน - ห้องปฏิบัติการคหกรรม 

 

๔. เรือนพยาบาล - เรือนพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 

 

 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖3 
 ๓.1 ข้อมูลผู้บริหาร 

ผู้อำนวยการ : นายสุรศักดิ์  อักษรสาร  
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ.2561  จนถึงปัจจุบัน 
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รองผู้อำนวยการ : นางจุฑารัตน์  พัฒนภากรณ์ 
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่  18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  จนถึงปัจจุบัน 

รองผู้อำนวยการ : นางกนกวรรณ   อักษรสม 
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2563  จนถึงปัจจุบัน 

รองผู้อำนวยการ : นางสุกัญญา   แก้วมณี 
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันรัชต์ภาค 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2563  จนถึงปัจจุบัน 

  ๓.๒ ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
ประเภท 

บุคลากร 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
รวม 

ผู้บริหาร 4 - - 4 
ครูประจำการ 15 ๕9 - 73 
พนักงานราชการ - 1 - 1 
ครูอัตราจ้าง 1 3 - 4 
ลูกจ้างประจำ - - 2 2 
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ - 5 7 12 

รวม 19 68 9 96 
 

  ๓.๓ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหน่ง/วิทยฐานะ รวม

จำนวน
คน 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตรี 

คศ.๓ คศ.๒ คศ.๑ 
ครู

ผู้ช่วย 
บริหารการศึกษา 4 - 2 2 - - 4 
คณิตศาสตร์ 3 9 2 2 5 3 12 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4 7 2 2 5 2 11 

ภาษาไทย 2 7 - 3 5 1 9 
ภาษาต่างประเทศ 3 9 3 4 4 1 12 
สังคมศึกษา 3 10 - 3 7 3 ๑3 
การงานอาชีพ - 9 5 1 2 1 9 
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สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหน่ง/วิทยฐานะ รวม

จำนวน
คน 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตรี 

คศ.๓ คศ.๒ คศ.๑ 
ครู

ผู้ช่วย 
ศิลปะ - 3 1 - 2 - 3  
สุขศึกษาฯ - 4 1 - 3 - ๔ 

รวม/เฉลี่ย 
19 58 16 17 33 11 

77 77 77 
 
  ๓.๔ สาขาวิชาที่จบและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวนคน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยต่อคน 

(ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา 4 - 
คณิตศาสตร์ 12 23 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑2 20 
ภาษาไทย 9 20 
ภาษาต่างประเทศ 12 22 
สังคมศึกษา ๑3 20 
การงานอาชีพ 9 14 
ศิลปะ 5 20 
สุขศึกษาฯ ๔ 20 

รวม/เฉลี่ย 80 20 
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๔. ข้อมูลนักเรียน 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖3 รวม 1,570 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖3 ) 

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

ทั้งหมด 

เพศ 
ชาย 151 158 132 441 73 79 41 193 634 

หญิง 210 204 180 594 144 95 103 342 936 

รวม   361 362 312 1,035 182 149 179 535 1,570 
เฉลี่ยต่อห้อง   41 41 35  37 30 36   
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 5.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับ ๓ ขึ้นไป 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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 5.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕61-๒๕๖3 

 

5.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕61-๒๕๖3 
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 5.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

 5.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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5.6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖3 

 

5.7 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖3 
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 5.8 ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี (ระดับคุณภาพ 2) ขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 5.9 ร้อยละการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน ระดับดี (ระดับคุณภาพ 2) ขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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6. การใช้แหล่งเรียนรู้ 
 6.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ระดับชั้น /จำนวนครั้ง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑. ห้องสมุด 120 120 120 120 120 120 
๒. ห้องสมุดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 80 80 60 80 100 120 
๓. ห้องโสตทัศนศึกษา 200 200 200 200 200 200 
๔. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 720 720 720 0 0 0 
๕. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 0 0 0 240 280 80 
๖. ห้องปฏิบัติการเคมี 0 0 0 240  80  80 
๗. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 0 0 0 80 240 80 
๘. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 200 200 200 140 140 140 
๙. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 360 320 320 120 100 120 
๑๐. ห้องจริยธรรม 180 180 180 180 180 180 
๑๑. ห้องศิลปะ 180 180 180 180 180 180 
๑๒. ห้องดนตรี 180 180 180 180 180 180 
๑๓. ห้องนาฎศิลป์ 180 180 180 180 180 180 
๑๔. แปลงเกษตรกรรม 0  0 0  50 50 50 
๑๕. ห้องคอมพิวเตอร์ 360 360 360 200 200 200 
๑๖. ธนาคารโรงเรียน 120 120 120 120 120 120 
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6.๒ แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
ระดับชั้น /จำนวนครั้ง 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. ปากตะโกโฮมสเตย์ 1 1 1 0 0 0 
2. ธนาคารปูม้า ปากน้ำตะโก 1 1 1 0 0 0 
3. แพปลาสาธิตการทำทอดมัน ปาก
น้ำตะโก 

1 1 1 0 0 0 

๔. โรงทำน้ำปลา ไตปลาเจ๊เจี๊ยบ ปาก
ตะโก 

1 1 1 0 0 0 

๕. ป่าชายเลน ปากน้ำตะโก 1 1 1 0 0 0 
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7. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 

7.1 กลุ่มบริหารวิชาการ  จำนวน  4,720,475  บาท           คิดเป็นร้อยละ 53.65 
 7.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน   674,620    บาท           คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 7.3 กลุ่มบริการกิจการนักเรียน จำนวน   660,000    บาท           คิดเป็นร้อยละ 2.94 
 7.4 กลุ่มบริหารทั่วไป  จำนวน    730,000   บาท           คิดเป็นร้อยละ 6.20 
 7.5 กลุ่มบริหารงานบุคลากร จำนวน  5,346,883  บาท           คิดเป็นร้อยละ 27.97 
 7.6 สำรองจ่าย   จำนวน  2,920,000  บาท           คิดเป็นร้อยละ 6.74 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน 15,051,978 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนชาวพุทธ และมีบางตำบลเช่นตำบลพุมเรียงที ่มี

ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นบริเวณโดยรอบจึงเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งสองเชื่อ
สาย โรงเรียนไชยาวิทยามีท้ังนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม โรงเรียนไชยาวิทยาอยู่ในชุมชนเมือง
เก่า เมืองแห่งวัฒนธรรม มีประชากรโดยประมาณของอำเภอไชยา 51,786  คน มีพื้นที่โดยประมาณ 

1,004 ตารางกิโลเมตร คำขวัญประจำเมืองไชยา พระบรมธาตุคู่เมือง รุ ่งเรืองพุทธศาสตร์ พุทธทาส

ปราชญ์โลก สวนโมกขพลาราม ลือนามศรีวิชัย ผ้าไหมพุมเรียง ทะเลเคียงหาดทราย แหล่งซื้อขายไข่เค็ม  

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เจดีย์วัดหลง  วัดเวียง  ค่ายมวย จะเห็นได้ว่าพื้นที่อำเภอไชยามี

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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อาชีพหลักของชุมชนคือ ค้าขาย และชาวบ้านที่ติดทะเลจะประกอบอาชีพประมง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ มวยไชยา 

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ม .๓ อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๑๔๔,๐๐๐  บาทจำนวนคนเฉลี่ยต่อ

ครอบครัว 2 คน 

 ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

  โอกาส : เมืองไชยาเป็นเมืองเก่าแก่เชิงประวัติศาสตร์ ที่มีศิลปะและวัฒนธรรมสืบทอดกัน

มาตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัย เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและของท้องถิ่นของ

ผู้เรียน โรงเรียนจึงได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการจัดทำ

หลักสูตรได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและเหมาะสมกับ

ท้องถิ่น มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมให้ความรู้ เชิงบูรณาการแก่นักเรียน เป็นต้นว่าการรำ

มโนราห์ การว่าเพลงบอก การรำมวยไชยา  จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

นอกจากนั้นยังมี แหล่งธรรมะที่เป็นที่กล่าวขานกันทั่วโลก คือสวนโมกขพลาราม ซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญ

ภาวนา เป็นแหล่งศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันใน

สังคมได้อย่างเป็นสุข โรงเรียนไชยาวิทยาได้มีกิจกรรมนำนักเรียนไปร่วมศึกษาหาความรู้เชิงบูรณาการ มี

การฝึกคุณธรรม จริยธรรม ฝึกสมาธิ และศึกษาธรรมะของฆราวาสเพ่ือการใช้ชีวิตในสังคมที่เรียกว่า  “เก่ง

ดี มีสุข” 

  ข้อจำกัด : โรงเรียนไชยาวิทยาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่ตั้งรวมอยู่ในชุมชน อยู่ห่างจาก

ตัวเมือง การจัดกิจกรรมและการประสานงานต่าง ๆ ค่อนข้างจะยุ่งยาก รวมถึงการจัดหาวิทยากร และ

ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านวิชาการเพื ่อมาสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผ ู ้ เร ียน ค่อนข้างหายาก นอกจากนั้น

สภาพแวดล้อมภายนอก รอบ ๆ โรงเรียนไม่ได้ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้ ทางราชการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการจัดการเรี ยนรู้ เช่น 

กลิ่นที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง กลิ่นที่เกิดจากการเผาศพ  
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9. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 9.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

สถานศึกษา 1. โรงเรียนไชยาวิทยา ได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียน
คาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีโรงเรียน) ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน 
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 4,333.89 kgCo e ประจำปี 
2563 

2. โรงเรียนไชยาวิทยา  ผ่านการประเมินเป็นศูนย์                
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

3. โรงเรียนไชยาวิทยา ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 2 ดาว 

4. โรงเรียนไชยาวิทยา ได้รับผลคะแนนผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ระดับ A คะแนน 87.92 
 

การไฟฟ้าแห่งผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ผู้บริหาร นายสุรศักดิ์  อักษรสาร ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ครู นางพเยาว์  สูนกามรัตน์ ครูดีไม่มีอบายมุข  

นางวณัฎฐกานต์  ไตรเมศวร์ ครูดีไม่มีอบายมุข  
นางศิริมา  แสงสุวรรณ์ ครูดีไม่มีอบายมุข  
นางสัจพร  องอาจ ครูดีไม่มีอบายมุข  
นางสาวจันทร์ทิพย์  จามิตร ครูดีไม่มีอบายมุข  
นางสาวจีรนันท์  เขียวเสน  ครูดีไม่มีอบายมุข 
นางสาวเมธณี  อินทชาติ ครูดีไม่มีอบายมุขน 
นางสาวลีลาวดี  แขกพงศ์  ครูดีไม่มีอบายมุข  
นางสาววลัยลักษ์  เกตุแก้ว   ครูดีไม่มีอบายมุข 
นางสาววิภาณี  สุวภา ครูดีไม่มีอบายมุข  
นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์ ครูดีไม่มีอบายมุข  
นางสาวศิริรัตน์  บัวช ู ครูดีไม่มีอบายมุข  
นางสาวเสาวรัตน์  แซ่ซั่ว ครูดีไม่มีอบายมุข  

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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นางสาวอาริยา  เจ๊ะยะหลี ครูดีไม่มีอบายมุข  
นางสาวอุษา  คงทอง ครูดีไม่มีอบายมุข  
นายกรพล  ทิวากรพิสุทธิ์ ครูดีไม่มีอบายมุข  
นายจงรักษ์  ขุนชำนาญ ครูดีไม่มีอบายมุข  
นายธนา  จิตรัตน์ ครูดีไม่มีอบายมุข  
นายพงษ์ศักดิ์  ย่องบุตร ครูดีไม่มีอบายมุข  
นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย ครูดีไม่มีอบายมุข  
นายศุภศิลป์  ไตรเมศวร์ ครูดีไม่มีอบายมุข  
นายสมศักดิ์  เวชแดง ครูดีไม่มีอบายมุข  
นางสุนันท์  ศรียาภัย ครูดีไม่มีอบายมุข  
นายอภิรักษ์  สำลีแก้ว ครูดีไม่มีอบายมุข  
นายอรรถพล  พลกำจร ครูดีไม่มีอบายมุข  
นายฮาศวัน  หะยีมะ ครูดีไม่มีอบายมุข 

นักเรียน 
 

1. นายรพีภัทร บุญพา นักเรียนโรงเรียนไชยาวิทยาได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภท ทีมชาย และคู่ผสม    ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต
การแข่งขันที่ 8 ณ จังหวัดพังงา 
     2. เด็กหญิงวรัญญา นาภรณ์ นักเรียนโรงเรียนไชยา-วิทยา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบ
คัดเลือกเขตการแข่งขันท่ี 8 “ศรีธรรมราชเกมส์” 

สำนักงานพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการ 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

 

10. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบ ๓  ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    10.00 9.66 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.46 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.28 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 8.85 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.41 พอใช้ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษากลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 4.50 ดีมาก 

รวมคะแนนทั้งหมด 100.00 86.06 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่    ไม่ใช่ 
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช ่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่ ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

  
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

จุดเด่น 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  ๑) ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งได้รับการตรวจสุขภาพเป็น

ประจำภาคเรียนละ ๑ครั้งผู้เรียนเป็นลูกที่ดี ช่วยเหลือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการทำงานบ้าน ไม่ขาดเรียน

บ่อย มาทันเวลาเรียน มีความสุภาพนอบน้อม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด สนใจค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และสื่อเทคโนโลยี 

นำเสนอความรู้หน้าเสาธง 

  ๒) สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียนด้าน “ผู้เรียนมีความจงรักภัคดีต่อ

ชาติศาสน์ กษัตริย์ และกตัญญูต่อผู ้มีพระคุณ” โดยมีโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รองรับในการพัฒนา ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย เกิดผลกระทบที่ดีและได้รับการยอมรับจากชุมชน

ที่ชัดเจน ได้แก่ชุมชนให้การยอมรับ สนับสนุนทุนการศึกษา และวัสดุอุปกรณ์การเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์สร้างภาพพจน์ที่ดี ให้แก่

สถานศึกษา 

  ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษาในด้าน “คุณธรรมเด่น เน้นระเบียบวินัย” โดยมีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ รองรับในการพัฒนา ผลกระทบที่ดีต่อชุมชน และได้รับการยอมรับจากองค์กร

ภายนอกสถานศึกษา โดยชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ให้การยอมรับคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพ
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ของผู้เรียน เห็นได้จากผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี มีความสามารถพิเศษและมีความสามารถทางวิชาการ 

จนได้รับการยอมรับจากชุมชนให้บุตรหลานมาสมัครเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี 

  ๔) สถานศึกษามีการดำเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ตาม

โครงการกระบวนการสร้างจิตรสำนึกพลเมือง เพื่อแก้ปัญหาสภาพภายนอกสถานศึกษามีแหล่งอบายมุข

และยาเสพติด เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อตัวผู้เรียน และปัญหาผู้เรียนมีความพร้อมที่แตกต่างกันในการเข้ามาเรียน

ในสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมเวลาทองของภาคเช้า กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน กิจกรรม 10 นาทีพบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมอบรม

ระดับชั้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยมีการอบรมผู้เรียนเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การดูแลในกลุ่มเพื่อนให้

ปฏิบัติติตนอย่างถูกต้อง ทั้งในด้านการเรียน การอยู่ร่วมกัน การหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ  

ได้แก่ การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด การตรวจสอบดูแลเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงการมายุ่งเกี่ยวกับ

การพนัน และอบายมุข ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวสมารถเป็นแบบอย่างในการเลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำ และมีการกำหนด

โครงสร้างการบริหารองค์กรอย่างชัดเจน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและติดตาม กำกับ นิเทศและ

ให้ผู้รับผิดชอบรายงานและสามารถระดมความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ปรับปรุงภูมอ

ทัศน์ของสถานศึกษา ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ท้าทายความสามารถ พร้อมทั้งสถานศึกษาได้มีการนำ

ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงข้อเสนอแนะจากการประเมิน

คุณภาพรอบสองมาวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเยาวชนยุคใหม่ พัฒนาครูให้เป็นครู

พันธุ์ใหม่ พัฒนาการบริหารจัดการแนวใหม่ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้

ตลอดปีการศึกษา 

 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ไม่มี 

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษามีข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้น

สังกัดที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดทุกมาตรฐาน และมีการดำเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษามีการพัฒนาการและสอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง 
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จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับ

ดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุข

ศึกษาและพละศึกษา ศิลปะและภาษาต่างประเทศ  

 ๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

       ไม่มี 

๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑) สถานศึกษายังขาดการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา  

๒) ครูบางส่วนยังขาดการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตก  

ต่างระหว่างผู้เรียน รวมไปถึงไม่ได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  ไม่มี 

โอกาส 

 เมืองไชยาเป็นเมืองเก่าแก่เชิงประวัติศาสตร์ที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั ้งแต่

อาณาจักรศรีวิชัยสถานศึกษาได้มรการนำผู้เรียนไปร่วมศึกษาหาความรู้เชิงบูรณาการ มีการฝึกคุณธรรม 

จริยธรรม ฝึกสมาธิและศึกษาธรรมะเพ่ือใช่ในสังคม 

อุปสรรค 

 สถานศึกษาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่ตั้งอยู่ในชุมชน อยู่ห่างจากตัวเมือง การจัดกิจกรรมและ

การประสานงานต่าง ๆ ค่อนข้างจะยุ่งยาก รวมถึงการจัดหาวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเพ่ือ

สนับสนุนวิชาการแก่ผู้เรียนค่อนข้างหายาก 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษากระบวนการคิด โดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนที่

หลากหลาย เช่น แบบแผนผังความคิด การทำโครงงาน รายงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาจาก

แหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมบันทึกการอ่าน อ่านหนังสือและสรุปใจความสำคัญ และข้อคิดเห็นที่ได้จากการ

อ่าน กิจกรรมเล่าข่าว การสรุปใจความของข่าวนำเสนอหน้าแถวหรือหน้าห้องเรียน การโต้วาที เป็นต้น ให้

เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 ๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ

และภาษาต่างประเทศ โดยครูควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนย่างเร่งด่วน ครูทุกคนควรเริ่มวิเคราะห์สาเหตุผลการสอบ O-NET ของผู้เรียน 

แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นออกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน จัดตารางการสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง

ครอบคลุมทุกระดับชั้นอย่างเร่งด่วน รวมทั้งสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ กับผู้เรียน ผู้ปกครอง 

และชุมชน ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

 ๓) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีอยู่แล้วเพ่ือรักษาประสิทธิภาพของการ

ดำเนินงานให้ต่อเนื่องยั่งยืน สถานศึกษาควรจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงทุกวัน อย่างน้อยวัน

ละ ๑o นาที รวมทั้งควรส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรม

ภายในสถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ๔) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดีอยู่แล้ว เพ่ือ

รักษา ประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ต่อเนื่องยั่งยืน สถานศึกษาควรฝึกให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการคิด 

การวางแผน แล้วกำหนดรูปแบบของกิจกรรม การบำเพ็ญประโยชน์ เพื ่อปลูกฝังผู ้เรียนให้มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ปลูกจิตสำนึกให้เป็นคนเสียสละ ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม มีจิตอาสา 

 ๕) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความใฝ่รู ้ และเรียนรู้อย่าต่อเนื ่องที ่ดีอยู ่แล้ว เพื่อการเพ่ิม

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนควรได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการอ่านอย่างสม่ำเสมอเพ่ือสร้างนิสัยรักการ

อ่านห้องสมุดควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและเป็นสุขในการอา่น

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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 ๖) สถานศึกษามีการดำเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่

จัดตั้งสถานศึกษาสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของผู้เรียนในด้าน “ผู้เรียนมีความจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสตร์ 

กษัตริย์ และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” ที่เด่นชัดอยู่แล้ว แต่เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก ขึ้น 

สถานศึกษาควรเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินความสำเร็จที่เกิดผลจากการพัฒนา โดยจัดทำเครื่องมือ 

กำหนดรูปแบบ วิธีการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประเมิน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการดำเนินงานของ

สถานศึกษาทีเทียงตรงยิ่งขึ้น 

 ๗) สถานการศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษาในด้าน “คุณธรรมเด่น เน้นระเบียบวินัย”ที่เด่นชัดอยู่แล้ว ดังนั้น ควรดำรงรักษามาตรฐาน

และต่อยอดการดำเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกระเบียบ

วินัย ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สถานศึกษาอ่ืนต่อไป 

 ๘) สถานศึกษามีผลการดำเนินงานโครงการพิเศษคือ โครงการกระบวนการสร้างจิตสำนึก

พลเมืองที่สามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสถานศึกษาควรดำเนินการหาหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาให้

มากขึ้น เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 ๑) สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาที ่ดีอยู ่แล้ว แต่เพื ่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ิมมากข้ึน สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และมีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน ๑๕ วัน นับจาก

วันที่มีการประชุม 

 ๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว สถานศึกษาจึงควรดำรงรักษามาตรฐานในการพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศ โดยมีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ สมศ. อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งระดมความร่วมมือจาก

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลกระทบตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ทั้ง ๔  ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ๑) สถานศึกษาการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา และนำผล

ประเมินไปว่างแผนการพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
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 ๒) ครูควรมีการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

รวมทั้งควรศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงควรผดุงรักษาการปฏิบัติงานดังกล่าว

เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยสถานศึกษาควรกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินการ

ปรับคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา และจัดให้มีการ

ดำเนินงานที่เข้มแข็งชัดเจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอยา่ง

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที ่๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิง

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ ร้อยละที่

ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน 

 ดี   ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

     

๑)  มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน  การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ 

80 ดีเลิศ 92.19 12.19 ดีเลิศ 

๒)  มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

80 ดีเลิศ 92.19 12.19 ดีเลิศ 

๓)  มีความสามารในการสร้าง
นวัตกรรม 

80 ดีเลิศ 92.19 12.19 ดีเลิศ 

๔)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร 

80 ดีเลิศ 92.19 12.19 ดีเลิศ 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

65 ดี 66.73 1.73 ดี 

๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

80 ดีเลิศ 92.19 92.19 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิง

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ ร้อยละที่

ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของนักเรียน 

     

๑)  การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

80 ดีเลิศ 95.89 15.89 ดีเลิศ 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

80 ดีเลิศ 95.89 15.89 ดีเลิศ 

๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 ดีเลิศ 95.89 15.89 ดีเลิศ 

๔)  สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

80 ดีเลิศ 95.89 15.89 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและจัดการ 

 ดีเลิศ   ดีเลิศ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- ดีเลิศ - - ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- ดีเลิศ - - ดีเลิศ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิง

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ ร้อยละที่

ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

- ดีเลิศ - - ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ดีเลิศ   ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

90 ยอดเยี่ยม 95 5 ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

90 ยอดเยี่ยม 100 10 ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

80 ดีเลิศ 90 10 ยอดเยี่ยม 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 ดีเลิศ 90 10 ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

80 ดีเลิศ 90 10 ดีเลิศ 

ร้อยละความสำเร็จ ระดับคุณภาพ ความหมายของระดับคุณภาพ 
90 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

70.00-89.99 4 ดีเลิศ 
60-69.99 3 ดี 
50-59.99 2 ปานกลาง 
ต่ำกว่า 50 1 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนับสนุน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนับสนุน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนับสนุน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ

จัดการ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

-โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
 กลยุทธ์ ต ัวช ี ้ว ัด ช ัดเจนสอดคล้องกับบร ิบทของ
โรงเร ียนโดยใช้กระบวนการมีส ่วนร่วมมีแผนงาน/ 
โครงการ/ ก ิจกรรมที ่สอดคล ้องก ับกลย ุทธ ์และ
เป้าประสงค์และบริบทของโรงเรียนการศึกษาและ
คำนึงถ ึงบร ิบทที ่สำคัญที ่ส ่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 
- ม ีขบวนการบร ิหารการจ ัดการภายในอย ่ าง มี
ประสิทธิภาพ 
- การบริหารงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงินที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
- การบริการงานด้านบุคลากรสอดคล้องกับความ
ต้องการ 
- มีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
บริหารการจัดการที่เพียงพอและติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรในโรงเรียนไชยาวิทยาจัดการเรียนการสอน 
และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนตามคำสั่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนับสนุน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
-นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการเรียน คะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคะแนนการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ ผ่านทางระบบ SGS ได้แบบทุกท่ี ทุกเวลา 
- มีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูในแต่ละ
รายวิชา โดยครูผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง   
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนไชยาวิทยามีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2463 ที่ผ่านมาคือ 
สถานการณ์ Covid-19 ที่ทำให้การเปิดภาคเรียนล่าช้า และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างไม่
เต็มที่ ทางโรงเรียนมีนโยบายให้คุณครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและสื่อออนไลน์ ไม่ว่า
จะเป็น ทางไลน์ เฟซบุก๊ กูเก้ิลคลาสรูม โปรแกรมซูมและอ่ืนๆ ซึ่งผลการดำเนินการคุณครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ร้อยละ 100 นักเรียนมีความสนใจยเข้าร่วมการเรียนออนไลน์คิดเป็น
ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด และเมื่อมีการเปิดภาคเรียนโรงเรียนได้กำหนดวันสอนเสริมเพิ่มเติม
ขึ้นมาในวันเสาร์แบบเสาร์เว้นเสาร์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนพึงจะได้รับ  

 โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี โดยการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

ที่หลากหลาย  มีการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยดำเนินการตามโครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ อันประกอบด้วย   โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์และกิจกรรมการแสดง

นาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์พื้นเมือง  ดนตรี โครงการแข่งขันกรีฑาภายในและภายนอกสถานศึกษา โครงการ

เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง  โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยกับ

หน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย   กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ การตรวจ ชั่งน้ำหนัก 

วัดส่วนสูง  กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้โรงเรียนสะ อาด 

ปลอดภัย และยังได้ดำเนินการส่งเสริมการแสดงออก  การสร้างมนุษย์ที่ดีกับผู้อื่น  โดยดำเนินการตาม

กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อันเป็นคุณลักษณะที่ต้องการ

ให้เกดิขึ้นกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยการดำเนินงานบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม

โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย   อันได้แก่ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  กิจกรรมตอบปัญหาทางก้าวหน้า   

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมอบรมระดับชั้น   กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ  กิจกรรมบันทึก

ความดี  กิจกรรมพิธีมาลาบูชาคุณ   ฝึกความกตัญญู  ฝึกความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ และ

สามัคคี  กิจกรรมบริจาคโลหิตวันแม่  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  โครงการเสริมสร้างให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ 

ด้านศาสนา  วัฒนธรรมและจริยธรรม  โครงการเสริมสร้างลักษณะของนักเรียนด้านความเป็นไทยและ

ประชาธิปไตย  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันสำคัญ   กิจกรรมส่งเสริมการ
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ประหยัดและอดออมตามโครงการธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร   กิจกรรมส่งเสริม

มารยาทไทย  ฝึกความภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ดำรงความเป็นไทย  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

และยอมรับวัฒนธรรมจากชนชาติต่าง ๆ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังมีโครงการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่าง

ประหยัด กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน  กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ในโรงเรียน และชุมชน โครงการปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมชุมนมอย่างหลากหลาย  นอกจากนี้โรงเรียน

ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริงทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  อันได้แก่ การเปิดสัญญาณ WIFI ให้นักเรียนใช้ตลอดเวลา ทั้งในวันปกติละวันหยุด  มีกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านโดยใช้กิจกรรมของห้องสมุดมีชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยโครงการทัศน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งจากนอกสถานที่จากโครงการทัศนศึกษาต่าง ๆ และนอกจากนี้ก็ศึกษาจากแหล่ง

เรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุดของกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์  นิทรรศการวิชาการ และบันทึกข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  มีการจัดทำ รายงานผลการศึกษา

ค้นคว้าในรูปแบบรายงานของแต่ละกลุ่มสาระ  กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งคำถามและแสวงหาความรู้จากการเรียนรู้เป็นกลุ่ม และ

รายบุคคลตามกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  โดยการ

ดำเนินงานตามโครงการ มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่หลากหลาย กิจกรรมแข่งขันทักษะของกลุ่มสาระ

ต่าง ๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระท่ีมีการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการแข่งขันต่าง ๆ โดยมีการตั้งเป็นชุมนุมเพ่ือ

ฝึกให้นักเรียนมีความพร้อมตลอดเวลา   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่   

กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  ฝึกการประเมิน ผลงานของ

ตนเองและของเพื่อน ๆ ฝึกเขียนแผนผังความคิด การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ การทำการ์ตูนกิจกรรม

ประกวดเขียนเรียงความ  วาดภาพ  และเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เป็นระบบ  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น

ตามหลักสูตรก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญ  โดยการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่

หลากหลายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา   อันได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ติว O-NET มีการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลประเมินผล ซ่อมเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๘ กล ุ ่มสาระ โดยเฉพาะกลุ ่มสาระหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ ว ิทยาศาสตร ์  ส ังคมฯ และ

ภาษาต่างประเทศ  ขึ้นร้อยละ ๕ เน้นให้ผู้เรียนอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง  นอกจากนี้ยังได้
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จัดโครงการทัศนศึกษา  กิจกรรมโครงงาน  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    กิจกรรมห้องเรียน IT การ

ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระตาม

หลักสูตรโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  โดยการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียน 

มีกิจกรรมที่หลากหลาย   อันได้แก่  กิจกรรมไชยาวิทย์สัมพันธ์ กิจกรรมตลาดนัด กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ 

ตามความสนใจและสมัครใจของนักเรียน กรรมระดับชั้น การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง โครงการธนาคาร

โรงเรียน  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานกิจกรรมในห้องเรียน  จากการ

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มที่มีครบตามลำดับขั้นตอน การเรียนรู้แบบโครงงาน ตามวงจร 

PDCA  บันทึกการทำงานที่เน้นการทำงานร่วมกัน มีการแก้ปัญหาร่วมกัน ฝึกการประเมินข้อ เสนอแนะ

ต่อผลงานของผู ้อื ่น ของกลุ ่ม การทำแฟ้มพัฒนางานนักเรียนการเรียนแนะแนวทางการสร้างความ

ตระหนักและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๒. ผลการดำเนินงาน 

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
จากผลการสอบวัดระดับชาติ  รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  
กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่ง
เสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย ส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก 

 
๓. จุดเด่น 

นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน ดำเนินชีวิตตามหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียง และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม สุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ มีทักษะในการศึกษาหาความรู ้ มี

ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีความสามารถในการแสดงออกในด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  มีจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักโรงเรียน รักท้องถิ่น เสียสละเพื่อส่วนรวม ใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการ
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สื่อสาร  มีส่วนรวมในการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สามารถ

เขียนเพ่ือการสื่อสารได ้ ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

๔. จุดควรพัฒนา 

๑.พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระดับที่สูงขึ้นให้แก่นักเรียนมากข้ึน 
๒.จัดกระบวนการเรียนการสอนที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติให้มีผลการทดสอบท่ีสูงกว่าระดับประเทศมากขึ้น 
๓.ผู้เรียนในระดับชั้น ม.4 – ม.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา  

 โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  โดยการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา   อัน

ได้แก่ ส่งเสริมครูให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยได้เอื้ออำนวยในการให้

คุณครูได้ไปอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งสถานศึกษาจัดให้และตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น  ให้คุณครูได้

จัดทำแผนการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การจัดอบรมการออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด นอกจากนี้ยัง

ดำเนินการตามโครงการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  และใช้

ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบและจัดการเรียนการสอนแบบ

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลิตสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู้  วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงสอนซ่อมเสริม กิจกรรมแนะแนว 

รวมถึงการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผล
การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 
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๒. ผลการพัฒนา 

  ๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ดำเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

  ๒.๔ ผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

  ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก       
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

  ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชนและ
ศิษย์เก่า ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

๓. จุดเด่น 

ในกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารนั้น จุดเด่นคือมีการวางโครงการต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
แต่ละมาตรฐาน จึงสามารถทำให้โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม กำหนด เป้าหมายคุณภาพผู ้เร ียน ด้านความรู้ 
กระบวนการ คุณธรรม อ่านคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ใช้ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยี นำภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ประชาคมอาเซียน วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้บริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำมีความคิดริเริ่ม มีความมุ่งมั่น ปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนการสอนเติมศักยภาพ อุทิศตน อุทิศเวลาในการ
ทำงาน  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้บริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (SBM)  
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามท่ีระเบียบกำหนด  และเข้ามามีส่วนร่วม ในการกำกับ ติดตามดู และแก้ไขปัญหา และให้ความสำคัญ
กับบุคลากรโดยการสร้างขวัญ และกำลังใจ 

สถานศึกษา จัดการศึกษา ครบสามด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีหลักสูตรที่เหมาะสม ครูสามารถนำไปปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  พร้อม มีแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศรอบ
โรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  

๔. จุดควรพัฒนา 
๑.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคนิคการสอนต่าง ๆ 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ โดยการนิเทศและอบรมสัมมนา 
           ๒.ส่งเสริมให้ครูทำการวิจัยชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูให้มากข้ึนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4.ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการสอนและนวัตกรรมใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา   

          โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยการดำเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย   อันได้แก่ โครงการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษให้นักเรียนได้ทำ

กิจกรรมเพื่อเพิ่มกระบวนการในการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์ 

และค่ายภาษาอังกฤษกิจกรรมแนะแนวอีกทั้งมีโครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 อันได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ในเครื่องแบบ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 

กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมเพื่อสาธรณประโยชน์  กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรม

ค่ายวิชาการ ที่เป็นกิจกรรมการสอนที่เน้นกระบวนการทำงาน ฯลฯ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที ่มี

ความสามารถ และส่งต่อในกรณีที ่ทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นอกจากนี้โรงเรียนได้

ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน โครงการสอน
ด้วยโครงงาน การส่งครูผู้สอนไปอบรมในหน่วยงานต่าง ๆ  ในการดำเนินงานพัฒนาครูและกระบวนการ
เรียนรู้โดยการประชุมปฏิบัติการ มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งในสถานที่
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และนอกสถานที่ และส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู  ซึ่งประกอบด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมวันครูประจำปีของอำเภอไชยา กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถิ่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก(ม.๑, ม.๖)  การจัดกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน  นอกจากนี้มี

โครงการศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการดำเนินการกิจกรรมพัฒนา

อาคารสถานที่  มี   กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 

ครอบครัว ชุมชน โดยการ ทำจุลสารประชาสัมพันธ์เดือนละ ๑ ฉบับ  จัดทำเว็บไซด์ของโรงเรียน ร่วม

กิจกรรมวันสำคัญของชุมชน รับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุม 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครองและชุมชน   

๒. ผลการพัฒนา 

จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

๓. จุดเด่น 

  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการทำโครงงาน มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๔. จุดควรพัฒนา 

  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ให้ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

มาตรฐาน ผลการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน สูงกว่า 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 12.19 

3 ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ - 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 9.00 

4 ดีเลิศ 

 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั ้งคำถามเพื ่อค้นคว้าหาความรู ้ เพิ ่มเติม 
เรียนรู้ ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู ้และนำเสนอผลงาน มีความรู ้สึกที ่ด ีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทำงานอย่างมคีวามสุข 
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วาง
แผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
       นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
เอ้ืออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี ่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี ่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
สร ้างผลงานจากเข ้าร ่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        ปรับทัศนคติให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
ทุกที่ทุกเวลา และสื่อรอบ ๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้
เป ็นน ิส ัยและสามารถนำเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
เหมาะสมเผยแพร่โครงงานคุณธรรม ให้นักเรียน
ทั ้งโรงเร ียนทุกคน มีส ่วนร่วมและช่วยกันจัด
กิจกรรมเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมต่อไป 
         โรงเร ียนยังต้องจัดกิจกรรมที ่ส ่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนในเรื่องของการกล้า
แสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ออกกำลังกาย 
อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
บุคคลรอบข้าง และเข้าร่วมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ อย่าง
ต่อเนื ่องด้วยความเต็มใจ เพื ่อให้เกิดความรัก
สามัคคี รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากร
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ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้นักเรียนปฏิบัติจน
เป็นมีนิสัย ทั ้งในเรื ่องของคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

        โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน มีคุณธรรมจริยธรรม กำหนด เป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ กระบวนการ 
คุณธรรม อ่านคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ใช้ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน  
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยี นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และประชาคมอาเซียน วัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้
กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

       ผู้บริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มี
ภาวะผู้นำมีความคิดริเริ่ม มีความมุ่งมั่น ปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการ
เรียนการสอนเติมศักยภาพ อุทิศตน อุทิศเวลาใน
การทำงาน  ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ด ้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้  
       คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามที่ระเบียบกำหนด  และเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การกำกับ ติดตามดู และแก้ไขปัญหา และให้
ความสำคัญกับบุคลากรโดยการสร้างขวัญ และ
กำลังใจ 
สถานศึกษา จัดการศึกษา ครบสามด้าน คือ ด้าน
ความรู้ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ด้านการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีหลักสูตรที ่เหมาะสม ครู
สามารถนำไปปฏิบัติได ้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ๑.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในกลุ่มสาระต่างๆ ให้มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะ
เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ โดย
การนิเทศและอบรมสัมมนา 
           ๒.ส่งเสริมให้ครูทำการวิจัยชั้นเรียน เพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการเร ียนการสอน และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
           3.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของ
ครูให้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4.ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื ่อการสอนและ
นว ัตกรรมใช ้ ในการจ ัดการเร ียนการสอนที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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สภาพแวดล้อม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  พร้อม มีแหล่ง
เรียนรู้ บรรยากาศรอบโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

         ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ
คิด ได้ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการทำโครงงาน มี
การให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู ้จากสื ่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้ครบ
ทุกกล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้  และการให ้ข ้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเอง 
 
   
 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

  ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำ
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

  ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมและติดตามผลการนำความรู้จากการอบรมลงมาสู่
ห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มท่ี 
  ๔.การพัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนด้านการเก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การจัดสรรครูผู้สอนที่จะเข้ามาแทนที่ครูที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการให้รวดเร็วที่สุดทันต่อ
การเรียนการสอน 
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ประกาศโรงเรียนไชยาวิทยา 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕61  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และ
ประชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖3  เมื่อวันที่  20 เดือน 
มิถุนายน ๒๕๖3   เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไชยาวิทยามีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

( นายสุรศักดิ์   อักษรสาร ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนไชยาวิทยา 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา 
 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕61 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕61 ที่กำหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผล 
และนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนไชยาวิทยา จึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 
 ๑.นายสุรศักดิ์   อักษรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา         ประธานกรรมการ 

๒.นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
๓.นายศิริ     ศักดิ์ศรี                ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ   

 ๔.นายสมเกียรติ  ดาโลดม         กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา     กรรมการ     
 5.นางจุฑารัตน์   พัฒนภากรณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา        กรรมการ 
          6.นางสาวมาศสุภา   ชุมพล         หัวหน้างานประกันคุณภาพ       กรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   

๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ๑ครั้ง และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและ
จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                      ประกาศ ณ วันที่  6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 
 
   
                                                                                

(นายสุรศักดิ์   อักษรสาร)                                                                                          
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนไชยาวิทยา 
ที ่  008   /๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

เนื่องด้วยโรงเรียนไชยาวิทยา มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรม และความพอเพียงใน
การดำรงชีวิต มีจิตอาสาในการบริการและช่วยเหลือสังคม มีความรอบรู้ มีทักษะการคิด ทักษะการทำงาน 
ทักษะทางสังคม  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข  

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษา
ดังกล่าว โรงเรียนจึงต้องดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก และเพื่อให้การดำเนินงานการประเมินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการมีส่วนรว่ม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไชยา
วิทยา ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
๑.นายสุรศักดิ์ อักษรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.นางจุฑารัตน์   พัฒนภากรณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓.นายอุดม      กาวชู  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๔.นางสุนันท์  ศรียาภัย  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๕.นางสาวศศิธร   ทวิชสังข์   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.นางสาคร ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7.นางช่อทิพย์   เจริญจิตต์  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
8.นายเอนก หีตแก้ว  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
9.นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์ ครูชำนาญการ  กรรมการ  
๑0.นางจารุวรรณ ฮ่ันเฉียง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
11.นางสาวมาศสุภา    ชุมพล  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  วางแผน ให้คำปรึกษา กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน  อำนวยความสะดวกในการ
จัดการเตรียมความพร้อม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยให้การดำเนินงานไปตามวัตถุประสงค์  
 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
ประกอบด้วย 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑.๑.๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 1.นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
  2.นางพเยาว์  สูนกามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3.นางสาวเมธินี  อินททชาติ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  4.นางวณัฏฐกานต์  ไตรเมศวร์ คร ู   กรรมการ   
  5.นางสาวภัทราพันธ์  พูนเอียด คร ู   กรรมการ 

       6.นางสาวทิพารมย์  คงเพ็ชร์ คร ู   กรรมการ 
 7.นางสาวจันฤดี   น้อยรัก คร ู   กรรมการ 

  8.นางวณัฏฐกานต์  ไตรเมศวร์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 9.นางสาวนิตยา    จงจิตร ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๑.๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน   

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  1.นายอรรถพล พลกำจร            คร ู    ประธานกรรมการ 
2.นางสาวมาศสุภา  ชุมพล คร ู                      รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวทิพารมย์  คงเพ็ชร์       คร ู                      กรรมการ     
4.นายฮาศวัน  หะยีมะ              คร ู                      กรรมการ 
5.นางสาวธมนวรรณ นาคเสนา    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

     6.นางสาวสุกัญญา  อินทรเพ็ชร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7.นางสาวณัฏฐาพร  หมีเฟ่ือง คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๑.๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1.นายกรพล  ทิวากรพิสุทธิ์   คร ู   ประธานกรรมการ 
      2.นายธนา  จิตรัตน ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 

    3.ว่าที่ร้อยตรีวรพล  ครุฑวิสัย  คร ู   กรรมการ  
    4.นางสาวอารดา   หุ้ยเลก็  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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5.นายนรสิงห์  พรหมวงศ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
          6.นางสาวสุกัญญา   อินทรเพ็ชร ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 

           7.นางสาววิภาณี   สวุภา  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๑.๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

       1.ว่าที่ร้อยตรีวรพล  ครุฑวิสัย คร ู   ประธานกรรมการ 
2.นายธนา  จิตรัตน ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3.นายนรสิงห์  พรหมวงศ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

       4.นางสาวสุกัญญา  อินทรเพ็ชร ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
      5.นางสาวดารารัตน์  เมฆเจียม   อัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

   6.นางสาวกุศลิน   บุญงอก ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๑.๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     1.นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย  คร ู   ประธานกรรมการ 
   2.นางวชิรญาณ์  เพ็งมรดก  คร ู   รองประธานกรรมการ 

3.นางสาวสุพัตรา  สุภาภรณ์  คร ู   กรรมการ 
4.นางสาวธมนวรรณ   นาคเสนา   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
5.นางสาวดารารัตน์   เมฆเจียม อัตราจ้าง  กรรมการ 
6.นางสาวลัคขณา   เกี้ยวจาด อัตราจ้าง  กรรมการ 

     7.นางสาวสุกัญญา  อินทรเพ็ชร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   8.นางสุนันทา  เชยชม    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   9.นางสาวเสาวรัตน์   แซ่ซั่ว คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

          10.นางสาวภัทราพันธ์   พูลเอียด ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๑.๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
     1.นางสาคร   ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

          2.นางสาวจีรนันท์  เขียวเสน ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
          3.นางสาวเกษร  ชูศรี    คร ู   กรรมการ 

    4.นางสาวสุพัตรา  สุภาภรณ์ คร ู   กรรมการ 
    5.นางสาวอาริยา  เจ๊ะยะหลี คร ู   กรรมการ 
    6.นางสาววลัยลักษ์  เกตุแก้ว คร ู   กรรมการ  
    7.นางสาวประไพ  รอดเกิด ลูกจ้างประจำ  กรรมการ 
    8.นายฺฮาศวัน    หะยีมะ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  

9.นางสาวชมภูนุช    บุญงาม ครูผู้ช่วย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑.๒.๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

   1.นางช่อทิพย์   เจริญจิตต์ ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
     2.นายสุวิชช์  มุนเนียม  คร ู   รองประธานกรรมการ 
    3.นายเอนก  หีตแก้ว   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
    4.บุษยาพร  เครือพัฒน์  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
     5.นางสาวณัฏฐาพร  หมีเฟ่ือง คร ู   กรรมการ 

6.นายธงชัย  เทพพิมล  พนักงานราชการ  กรรมการ 
7.นายอภิรักษ์  สำลีแก้ว  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
8.นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๒.๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

     1.นางสาวอาริยา   เจ๊ะยะหลี คร ู   ประธานกรรมการ 
    2.นายเอนก  หีตแก้ว   ครูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
     3.นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
     4.นางสาวบุษยาพร  เครือพัฒน์ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
    5.นางสาวณัฏฐาพร  หมีเฟ่ือง คร ู   กรรมการ 

6.นายธงชัย  เทพพิมล  พนักงานราชการ  กรรมการ 
7.นายอภิรักษ์  สำลีแก้ว  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
8.นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๒.๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

1.นางสาวอมรพรรณ  เกิดสวัสดิ์ คร ู   ประธานกรรมการ 
2.นางสาวเกษร  ชูศรี  คร ู   รองประธานกรรมการ 

      3.นายอภิรักษ์  สำลีแก้ว  คร ู   กรรมการ 
4.นางสาวซารีนี  ราชชำรอง   คร ู    กรรมการ 
5.นางสาวณัฏฐาภรณ์  หมีเฟ่ือง  คร ู   กรรมการ 
6.นางสาวกัทลี   จันทร์ดี  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
7.นางสาวประไพ   ช่วยเกิด  ลูกจ้างประจำ  กรรมการ 
8.นางสาวลีลาวดี   แขกพงษ์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

       9.นางสาวจีรนันท์   เขียวเสน คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๒.๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1.นางสาคร  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
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2.นายสุชาติ  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.นายศุภศิลป์  ไตรเมศวร์    คร ู   กรรมการ 
4.นายพงษ์ศักดิ์  ย่องบุตร  คร ู   กรรมการ 
5.นางสาวสุพัตรา  สุภาภรณ ์ คร ู   กรรมการ 
6.นายธงชัย  เทพพิมล  พนักงานราชการ  กรรมการ 
7.นางสาวลีลาวดี  แขกพงศ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
8.นางสาวชมภูนุช  บุญงาม ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

   1.นายสุรศักดิ์  อักษรสาร  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 2.นางจุฑารัตน์  พัฒนภากรณ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ     กรรมการ 
 3.นางช่อทิพย์   เจริญจิตต์   ครูชำนาญการ         กรรมการ 
 4.นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
 5.นางสาคร  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
 ๖.นางสุนันท์  ศรียาภัย  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
 ๗.นายเอนก  หีตแก้ว  ครูชำนาญการ         กรรมการ 
 ๘.นางจุไรรัตน์  อุไรโรจน์  ครูชำนาญการ         กรรมการ 
 ๙.นายอุดม  กาวชู   ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
 10.นางสาวสุภาภรณ์  แก้วเกลี้ยง คร ู   กรรมการ 
 11.นางศรีสุดา เพชรพงศ์  คร ู   กรรมการ 
 ๑๒.นางจารุวรรณ  ฮั่นเฉียง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

1๓.นางสาวจีรนันท์  เขียวเสน     คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

   1.นายสุรศักดิ์  อักษรสาร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 2.นางจุฑารัตน์  พัฒนภากรณ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 3.นางช่อทิพย์   เจริญจิตต์   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 4.นางสาคร  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 5.นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 6.นางจารุวรรณ  ฮั่นเฉียง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 7.นางสุนันท์  ศรียาภัย  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
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8.นางสาวกัลยาณี ทองมณี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9.นางพเยาว์  สูนกามรัตน์   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10.นายอุดม  กาวชู   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
1๑.นายเอนก  หีตแก้ว  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
1๒.นางจุไรรัตน์  อุไรโรจน์ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
1๓.นางศรีสุดา เพชรพงศ์  คร ู   กรรมการ 
14.นางสาวณัฏฐาพร  หมีเฟ่ือง คร ู   กรรมการ 
15.นางสาวอาริยา  เจ๊ะยะหลี คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
16.นางสาวจีรนันท์  เขียวเสน      ครูผู้ชว่ย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๑.นางสาคร ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒.นายสุชาติ ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.นางศิริมา แสงสุวรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔.นางนิรมล เอราปัถถวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕.นางพเยาว์ สูนกามรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

6.นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 7.นางจารุวรรณ ฮ่ันเฉียง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 8.นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 9.นางสาวศิริรัตน์ บัวช ู  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 10.นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย  คร ู   กรรมการ 
 11.นางสาวมาสสุภา   ชุมพล      คร ู   กรรมการ 
 12.นางสาวจีรนันท์ เขียวเสน คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

13.นางสาวอาริยา  เจ๊ะยะหลี คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1.นางสาวศศิธร  ทวิชสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย  คร ู   รองประธานกรรมการ 

 3.นางศรีสุดา เพชรพงศ์  คร ู   กรรมการ 
4.นางสาวจันฤดี   น้อยรัก คร ู   กรรมการ 
5.นางสาวมาศสุภา   ชุมพล คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
6.นางสาวสุภาภรณ์  แก้วเกลีย้ง คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.นายธนา  จิตรัตน์   คร ู   ประธานกรรมการ 
2.นายวีระศักดิ์  ปานกลาง ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
3.นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
4.นายสมศักดิ์  เวชแดง      ครชูำนาญการ  กรรมการ  
5.นางสาวอมรพรรณ  เกิดสวัสดิ์    คร ู   กรรมการ  
6.นายศุภศิลป์  ไตรเมศวร์    คร ู   กรรมการ 
7.นายสุธิกาญจน์  อรภักดี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8.นายชัยวัฒน์  เกษจันทร์    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

       9.นางสาวนิธิวดี   สมพงษ์    ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
10.นายกรพล  ทิวากรพิสุทธิ์ คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   1.นางพเยาว์  สูนกามรัตน์   ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2.นายธนา  จิตรัตน ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3.นางอารยา เลิศวราภรณ์พงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นายสุรินทร์  แก้วเหล็ก  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
5.นางสาวบุษยาพร  เครือพัฒน์ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
6.ว่าที่ร้อยตรีวรพล ครุฑวิสัย คร ู   กรรมการ 
7.นายอภิรักษ์  สำลีแก้ว  คร ู   กรรมการ 

       8.นางสาวณัฏฐาพร  หมี่เฟ่ือง คร ู   กรรมการ 
   9.นายสุวิชช์    มุมเนียม  คร ู   กรรมการ 

10.นางสาวจันฤดี   น้อยรัก คร ู   กรรมการ 
11.นางสาววิภาณี  สวุภา  คร ู   กรรมการ 
12.นายนรสิงห์   พรหมวงศ์        ครูผูช้่วย                     กรรมการ 
13.นางสาวสงกรานต์  แซ่อู้  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
14.นายสุธิกาญจน์  อรภักดี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
15.นางสาวสุกัญญา   อินทรเพ็ชร    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
16.นางสาวทิพวัลย์   วรรณพัฒน์    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

   17.นางสาวทิพารมย์   คงเพ็ชร    คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
18.นางสาวกุศลิน   บุญงอก    ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     1.นางจารุวรรณ ฮ่ันเฉียง  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      2.นางอารยา  เลิศวราภรณ์พงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
     3.นายสุชาติ  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
      4.นางสาคร  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      5.นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
       6.นางพเยาว์  สูนกามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      7.นางจุไรรัตน์  อุไรโรจน์   ครูชำนาญการ  กรรมการ 

  8.นางสาวอาริยา  เจ๊ะยะหลี คร ู   กรรมการ 
  9.นางสาวอุษา  คงทอง  คร ู   กรรมการ 
  10.นางสาวสุพัตรา  จันทร์คง คร ู   กรรมการ 
  11.นางวณัฏฐกานต์  ไตรเมศวร์ คร ู   กรรมการ 

12.นางสาวสุรัสวด ี เบญจรัส คร ู   กรรมการ 
13.นางสุนันทา  เชยชม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
14.นายอรรถพล พลกำจร          คร ู                      กรรมการและเลขานุการ 
15.นางสาวนิธิวดี   สมพงษ์     ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      1.นางจารุวรรณ ฮ่ันเฉียง  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      2.นางอารยา  เลิศวราภรณ์พงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      3.นายสุชาติ  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
      4.นางสาคร  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      5.นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
       6.นางพเยาว์  สูนกามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      7.นางจุไรรัตน์  อุไรโรจน์   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
      8.นางสาวบุษยาพร  เครือพัฒน์ ครูชำนาญการ  กรรมการ 

9.นายศุภศิลป์  ไตรเมศวร์    คร ู   กรรมการ 
10.นางสาวอาริยา  เจ๊ะยะหลี คร ู   กรรมการ 
11.นางสาวมาศสุภา  ชุมพล  คร ู   กรรมการ 
12.นางสุนันทา  เชยชม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

      13.นางสาวอารดา   หุ้ยเล็ก คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
   14.นางสาวชมพูนุท  บุญงาม ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      1.นางจารุวรรณ  ฮั่นเฉียง  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย  คร ู   รองประธานกรรมการ 
       3.นางอารยา  เลิศวราภรณ์พงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      4.นายสุชาติ  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
      5.นางสาคร  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      6.นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      7.นางพเยาว์  สูนกามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
     8.นางจุไรรัตน์  อุไรโรจน์   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
      9.นายศุภศิลป์  ไตรเมศวก์ คร ู   กรรมการ 
      10.นางวณัฏฐกานต์  ไตรเมศวร์ คร ู   กรรมการ 
       11.นางสาวทิพารมณ์  คงเพ็ชร์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      12.นางสุนันทา  เชยชม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

13.นางสาวจุฑารัตน์  จิตซื่อ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ     
 14.นางสาวลีลาวดี  แขกพงษ์ คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

      1.นางจารุวรรณ ฮ่ันเฉียง           ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
       2.นางอารยา  เลิศวราภรณ์พงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      3.นายสุชาติ  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
      4.นางสาคร  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      5.นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
       6.นางพเยาว์  สูนกามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
       7.นางจารุวรรณ  ฮั่นเฉียง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      8.นางจุไรรัตน์  อุไรโรจน์   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
     9.นางสาวดารารัตน์  เมฆเจียม   อัตราจ้าง  กรรมการ 

10.นางสาวลัคขณา  แก้วเจียด อัตราจ้าง  กรรมการ 
11.นางวณัฏฐกานต์   ไตรเมศว์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
12.นางสาวอาริยา   เจ๊ะยะหลี คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 

          1.นางจารุวรรณ ฮ่ันเฉียง  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
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      2.นางสาคร   ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      3.นายสุชาติ  ทองกลิ่น  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      4.นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
      5.นางพเยาว์  สูนกามรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
      6.นางอารยา  เลิศวราภรณ์พงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      7.นางจุไรรัตน์  อุไรโรจน์  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 8.นางสาวอาริยา  เจ๊ะยะหลี คร ู   กรรมการ 

9.นางสาวจุฑารัตน์  จิตซื่อ   คร ู   กรรมการ 
      10.นางสาวกัทลี   จันทร์ดี   ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

                 11.นางสาวกุศลิน  บุญงอก ครผูู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้
เกิดประโยชน์กับทางราชการ หากมีปัญหา อุปสรรค ขอให้แจ้งผู ้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือ
ประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

 

สั่ง  ณ  วันที่ 17 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
   

 

 

 

 

                                                                        (นายสุรศักดิ์  อักษรสาร) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 
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                                                    หลักฐานการเผยแพร่ 
 
ได้ทำการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนไชยาวิทยา http://www.chaiya.ac.th 
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