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คำนำ 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้โรงเรียนจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 เอกสารฉบับน้ีเป็นรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 25๖4 ของโรงเรียนดาราพิทยาคม 
ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำขึ้นโดยสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ ่านมา 
โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารสารฉบับนี้จะให้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำข้อมูลไปประกอบ ใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 

 

 

               (นายสุภาพ ฤทธ์ิบำรุง) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม 

        ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

สารบัญ 

 

 

เรื่อง            หน้า 

 

คำนำ           ก 

 

สารบัญ           ข 

 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ       ค 
 

ส่วนท่ี 1 บทสรปุสำหรับผู้บริหาร        1 

 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      5 

   1. ข้อมลูท่ัวไปของสถานศึกษา         

  ๑.1 ข้อมูลพื้นฐาน       5 

  1.2 ประวัติโรงเรียนดาราพทิยาคม      5 

  1.3 การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา    5 

    1.4 โครงสร้างการบรหิารงาน      7 

  1.5 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา     8 

  1.6.ข้อมลูนักเรียน       9 

  1.7 ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา    10 

  1.8 ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 16 

  1.9 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน     18 

  1.10. ผลการประเมินสมรรถนะของผูเ้รียนปีการศึกษา   19 

 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   

   2.1 สรปุผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม   20 

     2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน   24 

 

ส่วนท่ี 3  ภาคผนวก         46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

ของโรงเรียนดาราพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

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

 มติที ่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โรงเรียนดาราพิทยาคมได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
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ส่วนท่ี 1  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

 

 โรงเรียนดาราพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ ๑๖๒/๕  หมู่  ๕  ตำบลบ้านดารา  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 128 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 12 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 
คน และลูกจ้างช่ัวคราว 1 คน  
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564 สรปุผลได้ ดีเลิศ ดังน้ี 
 
  

 

 ผลการประเมินตนเองในภาพรวม โดยแยกออกเป็นด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตามประเด็นพิจารณา ดังน้ี ด้านมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.16 ด้านมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สอดคล้องเกณฑ์การประเมิน ระดับยอดเยี่ยมด้านมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.29 ด้านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.05 ด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
78.28 ด้านมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ซึ่งโรงเรียนดารา
พิทยาคมมีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าของปีท่ีผ่านมา คิดเป็น
ร้อยละ 2.80 ปีการศึกษา 2564 

 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ตามประเด็นพิจารณา ดังน้ี 
ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ด้านความภูมิใจใน
ท้องถิ ่นและความเป็นไทย มีค่าเฉลี ่ยร้อยละ 100 ด้านการยอมรับที ่อยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.93 และด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.80 
ท้ังน้ีโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการท่ีหลายหลาย ส่งผลให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายท่ีกำหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม จิตสำนึกและอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขดักบั
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยผ่านกิจกรรมปรับสภาพผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนใหม่ได้มีทัศนคตแิละ
ค่านิยมอันดีต่อสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัย และความประพฤติ  กิจกรรมเสริมสร้าง
ปลูกฝัง และพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถ่ิน จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ พัฒนาการความสามารถในการคิดคำนวณการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพผูเ้รียน  ระดบัคุณภาพ : ดีเลศิ 
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สารสนเทศและการสื่อสารได้ และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ี
สถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
  

 จากการประเมินตนเองในภาพรวม อยู ่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี ่ยม โดยพิจารณาจากโรงเรียน           
ดาราพิทยาคม ได้ดำเนินการระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนดาราพิทยาคมมีการจัดทำ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ : Powerful School (PSC) Model โดยใช้เทคนิค
การบริหาร Result-Based-Management (RBM) ร่วมกับ School Based Management (SBM) เพื่อใช้ใน
การดำเนินการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีการกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาในปีทีผ่่านมา  โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
อย่างชัดเจนดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงกับการนำไปใช้เป็นทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียน การสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มี
การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรง ตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ครูทุกคนมีคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ ยวกับงาน
วิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชวิีตจริง
และครอบคลุมทุกกลุ ่มเป้าหมาย พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที ่เน้นคุณภาพผู ้เรียนรอบด้านและทุก
กลุ ่มเป้าหมาย บุคลากรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการทำงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) กันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมีทรัพยากรที่เอื้อ ต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
  
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 



 

 

๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 
 
 

 จากการประเมินตนเองในภาพรวม ตามประเด็นพิจารณา ดังน้ี  
 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 โรงเรียนดาราพิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีการ
วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ มีเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 ดำเนินการนิเทศ กำกับ และติดตามโดยมีคณะฝ่ายบริหารเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
ฯ เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มสาระฯ แจ้งปัญหาทางด้านการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้กลุ่มสาระเสนอหรอื
สรุปผลของการจัดการเรียนการสอน กลุ ่มบริหารวิชาการมีโครงการนิเทศ กำกับ และติดตาม รวมไปถึง
โครงการนิเทศการสอน ซึ่งท้ังสองโครงการเปน็การสนับสนุนให้ครูผูส้อนจดัทำแผนการเรียน การสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน  
 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เรื่องการสอนonline เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) ปีการศึกษาที่ผ่านมาทำให้ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเ รียนรู้ที่ทันต่อ
เหตุการณ์ และเหมาะสมของครูแต่ละคน โดยครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ มี application Line,Facebook,google classroom ฯลฯ  

 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิง
บวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำช้ันเรียน หรือประจำวิชา
อย่างเป็นระบบ มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ รวมถึงครูแต่ละคนเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการบริการจัดการช้ันเรียน 

  มีการวางแผนดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน
โดยการเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรยีนรู้อย่างมีความสขุเพือ่ให้
บรรลุตามเกณฑ์ จึงได้มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรมดังน้ี 

  - กิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านการทำวิจัย โครงงานและการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) เพื่อพัฒนานักเรียนด้านกระบวนการทำวิจัย และกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องท่ี
นักเรียนสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังโรงเรียน  
 4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการประเมินตามสภาพ
จริง คุณภาพของเครื่องมือ วัดและประเมินผผลการเรยีนรู้ และนำผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

 นอกจากน้ันการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  4.๑) ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ โดยในแผนการจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร ประเมินจากสภาพจริง ตามโครงสร้างรายวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั  ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 



 

 

๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

เหมาะสมและหลากหลาย มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการวัดและ
ประเมินผล 

  4.๒) โรงเรียนกำหนดวันสอบกลางภาค/ปลายภาค กำหนดวันส่งคะแนน พร้อมกับส่งแบบ
บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา(ปพ.๕) ที่กลุ่มบริหารวิชาการ บันทึกผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.๕) กับเอกสารรายงานผลการเรียน 

 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเร ียนรู้
โรงเรียนดาราพิทยาคมได้ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional LearningCommunity) โดยมี
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทุกคน เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
และสามารถนำผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ผู้บริหารโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการและสนับสนุนในการพัฒนาครู
และบุคลากร เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้แสดงความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มท่ี และ อย่างต่อเน่ือง อีกท้ังมีการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเอง ท่ีสอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
. ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญน้ัน ครูมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้ได้รับความรู้ประสบการณ์
อย่างทั่วถึง มีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการใช้สื่อที่หลากหลายพร้อมทั้ง สื่อ
เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยดึงดูดความสนใจผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนตาม
สภาพจริงตามบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน จนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ครูพัฒนาตนเองในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ และตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ    
มีประสิทธิภาพ เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และระบบการประกัน   
มีประสิทธิภาพ โดยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามลาดับ
ข้ันตอน มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการพัฒนาจากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในปีที่ผ่านมาและจาก
การมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการช่วยกันพัฒนาการจัดการศึกษาของทุกฝ่าย ส่งผลให้ระบบ           
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

 ๑. โรงเรียนร่วมกันวางแผนการพัฒนา กำหนดเป้าหมาย นโยบายและร่วมวางแผนการดำเนินงาน 
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการคิดเน้นทักษะการคิดขั้นสูงบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ 
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
 ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรียนเปน็สำคัญการจัดทำการวิจยั                   
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมายติดตามผล
การนำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
 ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรยีนเกิดความเข้าใจและมีประสบการณ์ตรงในการท่ีจะช่วย
ถ่ายทอดความรู้ไปยังครอบครัวและชุมชน อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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๑. ข้อมลูท่ัวไปของสถานศึกษา 
๑.๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

  ชื่อโรงเรียนดาราพิทยาคม  ที่อยู่  ๑๖๒/๕  หมู่  ๕  ตำบลบ้านดารา  อำเภอพิชัย  จังหวัด
อุตรดิตถ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๙๖๑๓๖     
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 1.2  ประวัติโรงเรียนดาราพิทยาคม 

         โรงเรียนดาราพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย  
กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดทำการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันท่ี 2  มิถุนายน  2520 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันท่ี 16  พฤษภาคม  
2540 ผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนคือ นายประเทือง  อินทรประดิษฐ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดารา ซึ่งเมื่อปี 
๒๕๑๙ ท่านได้เสนอแนวคิดต่อคณะครูและกรรมการศึกษา ท่ีจะจัดต้ังโรงเรียนมัธยมในตำบล เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจึงประสานไปยังศึกษาธิการอำเภอ คือ นายประวุธ  เฉิดพงษ์ตระกูล พร้อมประสานไปยังสภาตำบล
บ้านดารา เพื่อขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ ขณะน้ัน นายรักษ์ อ่องจันทร์ กำนันตำบลบ้านดารา เป็นประธานสภา 
เมื่อได้รับการอนุมัติ จึงร่วมมือกันพัฒนาพื้นท่ีจัดต้ังโรงเรยีน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุตรหลานได้เรยีนในโรงเรยีน
ใกล้บ้าน  ซึ่งในขณะน้ันการคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทาง 

1.3 การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 

      วิสัยทัศน์ (Vision) 

         “มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  

        พันธกิจ (Mission) 
       ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีวินัย 

มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

       ๒. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะตามหลักสูตร มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  

       ๓. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต มีสุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

       ๔. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ 

ส่วนท่ี 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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       ๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพสู่การเปน็โรงเรียนแห่งการเรียนรูท่ี้
มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัย โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

        เป้าประสงค ์(Goal) 

        ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น  เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 

        ๒. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะตามหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เน้นเพื่อการสื่อสาร 

        ๓. นักเรียนมีความรอบรู้และทักษะชีวิต มีสุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

        ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะเป็นครูมืออาชีพ มีคุณลักษณะของครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพ  ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
        ๕. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
มีนวัตกรรม  วิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

                     ค่านิยมของโรงเรียน 

           1. ยิ้ม (Smile)  
           2. ไหว้ (Wai)  
           3. ทักทาย (Greet) 
           4. ตรงเวลา (Punctual) 

       วัฒนธรรมองค์กร 
           ๑. มีความเป็นพีเ่ป็นน้อง (Fraternity) 
           ๒. ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 
           ๓. มุ่งผลลพัธ์ท่ีเป็นเลิศ (Excellence Orientation)  
           ๔. มีความรับผิดชอบสงู (Accountability)  
           ๕. มีนวัตกรรม (Innovation)  
           ๖. รักองค์กร (Organization Awareness) 
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       กลยุทธ์ 
             กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม

เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
             กลยุทธ์ที ่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 

             กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
             กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจเน้น

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
1.4 โครงสร้างการบริหารงาน 
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  1.5 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1. จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี

อ่ืนๆ 
รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖4 ๑ ๑2 - ๑ ๑ 15     

 
๒. วุฒิการศึกษาสงูสุดของบุคลากร 

บุคลากร ปวช. ปวส. ปริญญา
ตร ี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖4 - - 9 - 6 - 15 

 
 

3. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 
สาขาวิชา จำนวน(คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู (ชม./สปัดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ 8 
๒. บริหารการตลาด ๑ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๑ 15 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 24 
๔. ภาษาไทย ๒ 22 

๕. ภาษาอังกฤษ 1 25 
๖. สังคมศึกษา 2 26 
๗. การงานอาชีพ 1 30 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ 20 
๙. ศิลปะ ๑ 20 

รวม 15 310 
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 1.6.ข้อมูลนักเรยีน 

      จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖4  รวม   128  คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) 

ระดับชั้น 
เพศ รวม ชาย หญิง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 17 10 27 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 13 14 27 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 18 14 32 

รวม 48 38 86 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 2 10 12 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 5 6 11 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 9 10 19 

รวม 16 26 42 

รวมท้ังสิ้น 54 54 128 
 

 
 
 
 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 
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 1.7 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
รายงานการประเมินผลการเรียน ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖4  

(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) 
 

กลุ่มสาระ รวม 
ระดับผลการเรยีน เฉล่ีย 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 137 4 37 13 17 11 6 13 36 2.38 

คณิตศาสตร์ 135 4 31 26 18 18 22 6 10 2.06 
วิทยาศาสตร์ฯ 405 27 47 55 25 42 44 35 130 2.61 
สังคมศึกษา 137 4 33 7 14 17 19 29 14 2.40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 340 11 20 9 47 5 72 4 172 3.11 
ศิลปศึกษา 137 4 14 4 31 4 7 9 64 2.92 
การงานอาชีพ 118 7 39 15 15 16 22 3 1 1.80 
ภาษาอังกฤษ 180 4 7 21 18 20 23 28 59 2.93 

รวม 1,589 65 228 150 185 133 215 127 486 2.64 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับผลการเรียนภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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สรุปผลการเรยีนเฉลีย่  ภาคเรียนท่ี ๑ ปี ๒๕๖4 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ผลการเรียนเฉลี่ย



 

 

๑๒        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

รายงานการประเมินผลการเรียน ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) 
 

กลุ่มสาระ รวม 
ระดับผลการเรียน เฉลี่ย 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 128 3 13 17 7 12 18 19 39 2.80 
คณิตศาสตร ์ 128 3 25 21 30 15 23 5 6 2.07 
วิทยาศาสตร ์ 413 9 13 41 56 36 64 55 139 2.95 
สังคมศึกษา 395 9 48 22 42 59 74 61 80 2.70 
สุขศึกษาและพลศึกษา 341 9 0 0 29 1 11 1 290 3.69 

ศิลปศึกษา 229 6 17 22 27 16 26 55 60 2.86 
การงานอาชพีฯ 84 0 3 3 6 15 18 28 11 3.01 

ภาษาอังกฤษ 179 4 6 20 35 17 30 22 45 2.77 

รวม 1,897 43 125 146 232 171 264 246 670 2.94 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับผลการเรียนภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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๑๓        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการเรยีนเฉลีย่  ภาคเรียนท่ี 2 ปี ๒๕๖4 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2.8
2.07

2.95 2.7

3.69
2.86 3.01 2.77

ผลการเรียนเฉลี่ย



 

 

๑๔        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

รายงานการประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 (รวม ๒ ภาคเรยีน) 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) 

 

กลุ่มสาระ รวม 
ระดับผลการเรยีน เฉล่ีย 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 265 7 50 30 24 23 24 32 75 2.58 
คณิตศาสตร์ 263 7 56 47 48 33 45 11 16 2.06 
วิทยาศาสตร ์ 818 36 60 96 81 78 108 90 269 2.78 
สังคมศึกษา 532 13 81 29 56 76 93 90 94 2.63 
สุขศึกษาและพลศึกษา 681 20 20 9 76 6 83 5 462 3.40 

ศิลปศึกษา 366 10 31 26 58 20 33 64 124 2.88 
การงานอาชีพฯ 202 7 42 18 21 31 40 31 12 2.30 
ภาษาอังกฤษ 359 8 13 41 53 37 53 50 104 2.85 

รวม 3,486 108 353 296 417 304 479 373 1156 2.80 
 

 

 

 

 

 

 

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
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๑๕        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการเรยีนเฉลีย่  ปี ๒๕๖4 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2.58
2.06

2.78 2.63

3.40
2.88

2.30
2.85

ผลการเรียนเฉลี่ย



 

 

๑๖        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 1.8 ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) 
 ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖4 

      ๑.1  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โรงเรียน 42.68 33.79 16.84 16.06 26.43

จังหวัด 49.38 38.37 28.26 24.19 29.8

สังกัด 47.74 37.45 25.83 21.83 29.04

ภาค 49.9 38.49 27.79 23.6 30.11

ประเทศ 46.4 36.87 25.56 21.28 28.65



 

 

๑๗        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖4 

   1.2  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖3 – ๒๕๖4 จำนวน 13 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คะแนนเฉล่ียร้อยละในการทดสอบ O-NET 

ปี 2563 ปี 2564 ค่าเฉล่ีย 

ภาษาไทย 38.82 42.68 สูงข้ึน 
สังคมศึกษาฯ 32.00 33.79 สูงข้ึน 
ภาษาอังกฤษ 22.50 16.84 ต่ำกว่า 
คณิตศาสตร์ 15.34 16.06 สูงข้ึน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 25.49 26.43 สูงข้ึน 
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๑๘        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 1.9 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

สรุปการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน แยกตามระดับช้ันได้ดังน้ี  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ัน 
ระดับ 0  
(ไม่ผ่าน) 

ระดับ ๑ 
(ผ่าน) 

ระดับ ๒  
(ดี) 

ระดับ ๓  
(ดีเยี่ยม) รวม(คน) 

ม.๑ 2 - - 25 27 

ม.๒ - - 2 25 27 

ม.๓ 1 - 3 28 32 

ม.๔ - - - 12 12 

ม.๕ - - - 11 11 

ม.๖ - - - 19 19 

รวม 128 

ร้อยละของการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
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๑๙        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

1.10 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖4 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) 
   1. ความสามารถในการสื่อสาร  

        2. ความสามารถในการคิด  
   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  

             4. ความสามารถในการใช้ทักษะ 

  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
           สรุปความสามารถในสมรรถนะ ๕  ด้าน แยกตามระดับช้ันได้ดังน้ี 
 

ช้ัน 
ระดับ 0 
 (ไม่ผ่าน) 

ระดับ ๑ 
(ผ่าน) 

ระดับ ๒  
(ดี) 

ระดับ๓  
(ดีเยี่ยม) 

รวม 
(คน) 

ม.๑ 2 - 11 13 27 
ม.๒ - - 14 13 27 
ม.๓ 1 - 14 17 32 
ม.๔ - - 1 11 12 
ม.๕ - - 4 7 11 
ม.๖ - - 4 15 19 

รวม 128 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของการประเมนิสมรรถนะของผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
ไม่ผ่าน 7 0 3 0 0 0

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดี 41.00 52.00 44.00 8.00 36.00 21.00

ดีเยี่ยม 52.00 48.00 53.00 92.00 64.00 79.00



 

๒๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 2.1 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม 

      จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2564 สามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของสถานศึกษา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ได้ดังน้ี 
 

   ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     ด้านผู้เรียน มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 1. ผู ้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 86 จากผลการ
ประเมินพบว่าอยู่ในระดับดี  
 2. การดำเนินกิจกรรม แนะแนว จัดบริการ
แนะแนวด้านอาชีพ และมีเจตคติ ความพึงพอใจ 
ความคิด ความรู้สึกที่ดีต่องานอาชีพ ผลการประเมนิใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและการ
แก้ปัญหา โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) 
ให้กับนักเรียนในทุกระดับช้ัน  
 4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการแสวงหา
ความรู ้ได้ด้วยตนเอง และเข้าใจในระบบวิธีการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น และนำเสนอข้อมูล/
ผลงาน เพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีท ักษะในการแสวงหาความรู ้จาก
เว ็บไซต ์ หร ือการสืบค ้นความรู ้และสื ่อสารทาง
อ ิน เตอร ์ เ น ็ ต ได ้ อย ่ า ง เหมาะสม  ปลอดภ ั ยมี
ประสิทธิภาพ  
 5. คร ูท ุกกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ ให ้ความ
ร่วมมือและส่งเสริมนักเรียนในการฝึกฝนให้นักเรียน
วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ ปลูกฝัง
ให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง มีเจตคติที่ดีในอาชีพ
สุจริตและความพร้อมในการศึกษาต่อ 
6. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหลากหลายสอดคล้อง
ตามค ุณล ักษณะอ ันพ ึ งประสงค ์ของหล ักส ูตร 

  

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

      ๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาไทย ให้ม ีการพัฒนาสูงขึ ้นตาม
เป้าหมายของโรงเรียน ดำเนินการจัดโครงการ
พัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนการสื่อสารให้
ชัดเจน เป็นโครงการประจำ มีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานผลการพัฒนาเป็นรายปี ให้
อยู่ในระดับสูงข้ึน 
 2. เพิ ่มขีดความสามารถของครูผู ้สอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สามารถสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื ่อการเร ียนร ู ้ เน้นทักษะการคิดคำนวณบน
พื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ 
 3.  สถานศ ึ กษาควร เพ ิ ่ มก ิ จ ก ร ร ม
ประกอบการ เ ร ี ยนการสอนเพ ื ่ อส ่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่
ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด วางแผนและลงมือทำงาน
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เนื ่องจากปัจจุบ ันมีการใช้
ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนดังนั้นควรมี
การ เพ ิ ่ม ในเรื่ องข ้อควรปฏ ิบ ัต ิสำหร ับผ ู ้ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ/กฎหมายเทคโนโลยี ภัยแฝง
ออนไลน์  



 

 

๒๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
 7. นักเรียนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีความกตัญญู กตเวทีต่อครอบครัวและ
โรงเรียน 
 8. การจัดการเร ียนการสอนตอบสนอง
ความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึง
ศักยภาพในการพัฒนาอย่างเต็มกำลัง 
 9. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมและให้
ความสำคัญทุกกิจกรรมของโรงเรียน 
 10. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ทั้งในการออกเยี่ยมบ้าน การโฮมรูม การ
ติดตามนักเรียน การคัดกรองนักเรียน รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที 

ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่ผู้เรียนท้ัง
ในและนอกห้องเรียน ตามโครงการ/กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื ่อง และให้ม ีการประเมินผลการเข้าร ่วม
ก ิ จกรรมเพ ื ่ อการปร ับปร ุ งและพ ัฒนาให ้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 ๕. จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายมาก
ข้ึน และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสรว่มกิจกรรม
กับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 ๖. ทุกระดับช้ันยังต้องส่งเสริมในด้านทักษะ
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ให้มากขึ้น 
 ๗. ผู้สอนควรเสริมกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
มีส ่วนร ่วมในการนำเสนอวิธีคิดแก้ป ัญหา และ
กำหนดเป้าหมายในชีวิตอย่างมีเหตุผล  
 8. ควรพ ัฒนาตนเองด ้าน PLC ม ีการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มผีลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากการรวบรวม
ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทำให้วิส ัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีความ
ชัดเจน ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานไปได้ถูกทิศทาง 
 ๒. โรงเรียนมีการบริหารแบบมสี่วนร่วม เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ
เป้าหมายท่ีชัดเจนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที ่มุ ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู ้เร ียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 ๓. สถานศึกษามีการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๔. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบ ด้านตามหล ั กส ู ตรสถานศ ึ กษาและ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก
ในด้านการพัฒนาตนเอง และเข้ารับการพัฒนา
ตนเองจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก   
 6. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
กำก ับด ูแลและให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบ ัติการ
ประจำปี เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1. ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็วในการสื่อสาร 
 2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเปน็สังคม
แห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน โดยมีการกำกับ 
ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ  
 ๓. การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในการจัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
และผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแตล่ะ
ปีด้านความรู ้ ความเข้าใจของผู ้บริหาร ครู และ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินตนเองโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเล ิ

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

 1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู ้ท่ี
หลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมีการจัดทำโครงการ
พัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยมีการจัดอบรม 
ศึกษาดูงาน เพื ่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเสมอ ครูมีการทำวิจัยใน
ชั ้นเรียนเพื ่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมรีะบบติดตาม ประเมนิผล
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เร ียน
เป็นสำคัญ 
 2. ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่ตรง ตัวบ่งชี้ /
ประเด็นที ่วัด มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับ นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรยีน 
และนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มีโครงการ
หรือกิจกรรมที่ช่วย ส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ี
มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  
 3. ทุกกลุ่มสาระฯ มีแผนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและแผนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบวก  
 4. ครูผู ้สอนแต่ละรายวิชา มีการวัดและ
ประเม ิลผลตามสมรรถนะ ตามหล ักส ูตร โดย
ประเมินจากสภาพ จร ิง ม ีข ั ้นตอนการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการ
ว ัดและประเม ินผลท ี ่ เหมาะสม น ักเร ียนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

 1. ควรนำภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื ่อนักเรียน
นำไปใช้พัฒนาตนเอง เน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ 
PLC เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสรา้ง
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกัน 
 2. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง
หลากหลายเพื ่อใช้ในการเรียนการสอนและการ
พัฒนางานด้านวิชาการ ควรส่งเสริม สนับสนุนให้
พัฒนาครูเพื่อผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียน
การสอน รวมทั้งประเมิน คุณภาพสื่อฯ เพื่อเลือกใช้
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และจัดให้ม ีศูนย์ส ื ่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาในสถานศึกษา  
 3. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการ
เร ียนรู ้ท ี ่หลากหลายเพื ่อให้ครูมีแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้นและจัด
ประชุมวางแผนการวิเคราะห์ผลการประเมินในภาค
การศึกษาก่อนเพื่อ   นำผลมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ครอบคลุมและมีคุณภาพมากยิ ่งขึ ้น ในส่วนของ     
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ PLC  
 4. ควรสร้างบรรยากาศด้านวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสอน 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิจัยในช้ัน
เรียน 
 4. โรงเร ียนควรมีการพัฒนาหลักส ูตร
ท้องถ่ิน และส่งเสริมให้ครูราภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
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  2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน 
 

 มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพผูเ้รียน   
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนดาราพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที ่หลากหลาย มีโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะ
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการปฏิบัติงานของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญท่ีสุดโดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตนเอง มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร   

 ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดคำนวณ โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนตามตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มสาระ โดยในรายวิชาภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีได้พัฒนาผู้เรียนครบทุกทักษะทางภาษา  ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การจัดทำหลักสูตรการ
สอนรายวิชาเพิ่มเติม ให้ผู้เรียนกลุ่มที่อ่านเขียนไม่คล่อง ซึ่งครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมฝกึทักษะการอ่านเขียนท้ังใน
คาบเรียน และนอกเหนือจากคาบเรียน เช่น จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน การจัดทำโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางภาษาไทย การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู ่ การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย รวมถึงการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษ พัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนการสอน และ
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันวาเลนไทน์ ในส่วนของการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณของผู้เรียน โรงเรียน
ได้ดำเนินการการจัดกิจกรรมทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 

  ด้านการสร้างสมรรถนะของผู้เรียน มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาครูทุกคน
ให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหลง่สบืค้นข้อมลูได้แก่ ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ ครูร่วมกันกำหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน นอกจากน้ีสถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรยีนและตามนโยบายของผู้บริหารเรือ่ง  
สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกง สร้างภูมิคุ้มกันและรู้ เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์  โดยการจัดค่าย
คุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ันจดักิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลกัสตูร 
เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต       
นำภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษา
กับภูมิปัญญาในชุมชน  สถานศึกษาจัดกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องอาชีพ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการจัดสอน
เพศศึกษาให้กับนักเรียนในทุกระดับช้ัน มีกิจกรรมการออกกำลังกายและเพิ่มเวลารู้เรื่องงานอาชีพ   

 
 
 



 

 

๒๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 โรงเรียนดาราพิทยาคมจัดให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลากหลาย 
ดังน้ี 

 1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดาราพิทยาคมได้จัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐานของทุกระดบัช้ัน          
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ทั้งยังได้จัด
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ดังน้ี 

  1) กิจกรรมทางวัฒนธรรมและวันสำคัญของภาษาไทย  
  2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดาราพิทยาคมได้จัดกิจกรรม

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการที่เน้นพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาระดับพื้นฐานและการใช้ภาษาใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น วันคริสต์มาส การนำเสนอความรู้ภาษาอังกฤษสั้น 
ๆ  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน เช่น การจัดติว O-NET เป็นต้น 

 3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ภายใต้
โครงการหลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ันโดยมีโครงการ ดังน้ี 

   3.๑) โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ี 

         - โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ (พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน) 
             - กิจกรรมการจัดติว O-NET นักเรียน 
 4. การส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดำเนินการโดยกลุ่มบริหาร

วิชาการมอบหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้นักเรียนไดน้ำ
ความรู้ไปพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงงานเก่าท่ีทำแล้วแต่สามารถสร้างสรรค์
ให้ดีข้ึนโรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการนำเสนอผลงานของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน 
ๆ  ในห้องเดียวกัน ต่างห้องเรียน และต่างระดับช้ัน เช่น กิจกรรมนำเสนอผลงาน IS ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 5. โครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการค้นคว้าหาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงาน ดังน้ี 

  5.๑) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในทุกระดับชั ้น มีการ
มอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารค้นคว้า    หา
ข้อมูลนำมาจัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอในช้ันเรียน 

  5.2) จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ตามความสนใจและความต้องการ 

 6. โครงการยกผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ด้านการยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรูก้ับโรงเรยีน มีกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนโดยการอบรม
ครูและบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล และมีการส่งเสริมศักยภาพวิชาการโดย 

- ส่งเสริมครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลกัสตูรสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน โรงเรียนดาราพิทยาคม 
 



 

 

๒๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 7. จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็น
ระบบ โดยมีทักษะในการวางแผนงาน ดำเนินการตรวจสอบประเมินผลและมุ่งดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายและมีความสุข มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดังน้ี 

   - กิจกรรมแนะแนวอาชีพ จัดกิจกรรมพฒันาศักยภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๓ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใหผู้้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และมี
เจตคติ ความพึงพอใจความคิด ความรู้สกึที่ดีต่องานอาชีพ 

  - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในทุก
ระดับชั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติความพึงพอใจ 
ความคิดความรู้สึกที่ดีต่องานอาชีพ 

 8. จัดการอบรม ดูแลนักเรียนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งในห้องเรียนรายวิชาต่างๆ การทำกิจกรรมชุมนุม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และฝึกปฏิบัติแก่
นักเรียน 

 9. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดำเนิน
หลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมหน้าเสาธง มีการจัดกิจกรรมสง่เสรมิสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ในทุก ๆ  วันสำคัญ กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจของนักเรียน ที่มุ่งเน้น
การสร้างสัมพันธ์ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด แต่ละกิจกรรมเน้นฝึกให้นักเรียน รู้จักปรับตัวท่ีจะ
อยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เข้าใจกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นของกันและกันเมื่อต้องร่วมกันตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหา 

 10. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม การตรวจสุขภาพ ช่ัง
น้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนทุกคนทุกปีการศึกษา มีการตรวจสอบสภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน        
ดำเนินการรณรงค์ป้องกันเอดสแ์ละสารเสพติด การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาในรายวิชาพื้นฐานต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอนได้
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้นักเรียนรักการเล่นกีฬาและรักการออกกำลังกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

ประเด็นท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นการพัฒนา ผลการประเมิน 

๑. ความสามารถการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับช้ัน 

(ดี) 

ค่าเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถการอ่าน การเขียน   
(จากผลการประเมินวิชาภาษาไทย ผลการประเมิน ๒ ข้ึนไป เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕62-๒๕๖4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูม ิแสดงจำนวนของนักเร ียนที ่ม ีการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน                
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ผลการเรียนวิชาภาษาไทย ๒ ข้ึนไป ท้ัง ๒ ภาคเรียนปีการศึกษา 
2564 นักเรียนทั ้งหมด 265 คน มีนักเรียนผลการเรียน 2 ขึ ้นไป จำนวน 178            
คิดเป็น 67.16 สอดคล้องเกณฑ์การประเมิน ระดับดี 
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๒๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

ประเด็นการพัฒนา ผลการประเมิน 

 ค่าเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถการสือ่สารและภาษาอังกฤษ 
(จากผลการเรียนภาษาอังกฤษ ๒ ขึ้นไป เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕62-๒๕๖4) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิแสดงจำนวนของนักเรียนที ่มีการสื ่อสารชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1- 6         
ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ๒ ขึ้นไป ทั้ง ๒ ภาคเรียนปีการศึกษา 2564 นักเรียน
ทั ้งหมด 359 คน มีนักเรียนผลการเรียน 2 ขึ ้นไป จำนวน 297 คิดเป็น 82.72 
สอดคล้องเกณฑ์การประเมิน ระดับยอดเยี่ยม 
  

 ค่าเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในดา้นการคิดคำนวณ 
 (ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒ ขึ้นไป เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕62-๒๕๖4)   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิแสดงจำนวนของนักเรียนที ่มีการสื ่อสารช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1- 6         
ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ๒ ขึ้นไป ทั้ง ๒ ภาคเรียนปีการศึกษา 2564 นักเรียน
ทั ้งหมด 263 คน มีนักเรียนผลการเรียน 2 ขึ ้นไป จำนวน 153 คิดเป็น 58.17 
สอดคล้องเกณฑ์การประเมิน ระดับปานกลาง 
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๒๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

ประเด็นการพัฒนา ผลการประเมิน 

๒. ความสามารถในการคิด
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ค ิ ด อ ย ่ า ง มี
ว ิ จ ารณญาณ อภ ิปราย
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา (ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉล่ียร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   
(จากแผนภูมิแสดงผลการประเมิน ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนภูมิแสดงระดับคุณภาพความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 

วิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปญัหานักเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ นักเรียนท่ีอยู่ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น 96.87  สอดคล้องเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับยอดเยีย่ม  

๓. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

(ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 

 

 ค่าเฉล่ียร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 (จากผลการเรยีน รายวิชา IS 2 ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2และ5 
ผลการเรียน ๒ ขึ้นไป เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖4) 

 
 

 จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 2 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 นักเรียนทั ้งหมด 37 คน มีนักเรียน         
ผลการเรียน 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คิดเป็น 92.29 สอดคล้อง
เกณฑ์การประเมิน ระดับยอดเยี่ยม  
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๓๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

ประเด็นการพัฒนา ผลการประเมิน 

๔. ความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

(ดีเลิศ) 
 

 ค่าเฉล่ียร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร (จากผลการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ และออกแบบฯ 

ผลการเรียน ๒ ขึ้นไป ๒๕๖4) 
 

 
  

จากแผนภูมิแสดงจำนวนของนักเรียนที ่มีการสื ่อสารชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1- 6    
ผลการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ และออกแบบฯ ๒ ขึ ้นไป ทั ้ง ๒ ภาคเรียนปี
การศึกษา 2564 นักเรียนท้ังหมด 158 คน มีนักเรียนผลการเรียน 2 ข้ึนไป จำนวน 117 
คิดเป็น 74.05  สอดคล้องเกณฑ์การประเมิน ระดับดีเลิศ 

๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษา  

(ดีเลิศ) 

ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู้  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ เปรยีบเทียบปีการศึกษา ๒๕62-๒๕๖4) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ปีการศึกษา 2564 นักเรียน ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมี
ผลการเรียนระดับ 2 ขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 78.28 สอดคล้องเกณฑ์การประเมิน    
ระดับดีเลิศ และผลการเรียนเฉลี่ยนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ตลอดปีการศึกษา 2564 คือ 2.80 ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
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๓๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

ประเด็นการพัฒนา ผลการประเมิน 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติต่องานอาชีพ 

(ยอดเยี่ยม) 
 
 

ค่าเฉล่ียร้อยละของนักเรียนท่ีมีความพร้อมในการศึกษาตอ่หรือการทำงาน  
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

 
 

 การดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความรู้และทักษะในการวางแผนการจัดการการผลิต
สินค้าเพื่อสร้างอาชีพ เรียนรู้ข้อมูลอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ เมื ่อมีความประสงค์ หรือมีความจำเป็นที ่ต้องหารายได้เพิ่ม และได้ฝึก
ปฏิบัติการทางอาชีพตามความถนัดและสนใจ โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 
35 คน เข้าศึกษาต่อระดับท่ีสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 96.15 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 73.69 นอกจากนั้นนักเรียนมีเจตคติ ความพึง
พอใจ ความคิด ความรู ้ส ึกที ่ดีต่องานอาชีพ จากผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว 
นักเรียนผ่านกิจกรรมแนะแนว จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สอดคล้องเกณฑ์
การประเมิน ระดับยอดเยี่ยม 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

   ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการผู้เรียนผลการประเมินทั้งในภาคเรียนท่ี ๑ และ 
ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖4 ที่ผ่านมา นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกระดับชั้นและทุกสาระการ
เรียนรู้ต้ังแต่ระดับผลการเรียน  ๒ ข้ึนไป มีจำนวนร้อยละ 78.28 ของนักเรียนท้ังหมด  

 ด้านความสามารถในการอ่านเขียนอยู่ในระดับดี และได้รับการพัฒนาการอ่านการเขียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน สำหรับการสื่อสารได้ดีครูผู้สอนนำเทคนิคการสอนเพื่มาใชใ้น
การสื ่อวารกับผู ้เร ียนให้ผู ้เรียนรู ้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย         
กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้
ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสือ่และสงัคมท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหาร
ที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกายนักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท
ยอมรับ  ในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา  ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขา้ใจ
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๓๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ท้ังน้ีมีผลการดำเนินงาน เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้าน
ต่างๆ ดังน้ี 
ประเด็น ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ประเด็นการพัฒนา ผลการประเมิน 

๑.การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่
ขัดกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม  (ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีตามสถานศึกษา    
กำหนด ผลการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มีครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมายที่กำหนด มีการดำเนินการต่อเนื ่องทุกกิจกรรม และนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียนผู้มี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ และความมีระเบยีบ
วินัย ผู้ปกครองมีความศรัทธา และเชื่อมั่นในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้เป็น         
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ แสดงถึงความรักชาติ 
ศาสนา และพระมกากษัตริย์  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ มีระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖4 สรุปผลนักเรียน 128 คน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามสถานศึกษากำหนด คิดเป็นร้อยละ 97.65 สอดคล้องเกณฑ์การประเมิน ระดับ
ยอดเยี่ยม 
 

สรุปการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนปีการศึกษา 2564 
แยกตามระดับช้ันได้ดังน้ี 

 
 

 
 
 

ช้ัน 
ระดับ 0  
(ไม่ผ่าน) 

ระดับ ๑ 
(ผ่าน) 

ระดับ ๒  
(ดี) 

ระดับ ๓  
(ดีเยี่ยม) รวม(คน) 

ม.๑ 2 - - 25 27 
ม.๒ - - 2 25 27 
ม.๓ 1 - 3 28 32 
ม.๔ - - - 12 12 
ม.๕ - - - 11 11 
ม.๖ - - - 19 19 

รวม 128 



 

 

๓๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

ประเด็นการพัฒนา ผลการประเมิน 

๒.  ความภาคภูมิใจใน 

ท้องถ่ินและความเป็นไทย 

(ยอดเยี่ยม) 
 

 
 
 

 จากผลการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายที่กำหนด มีการดำเนินการต่อเนื ่องทุกกิจกรรม ทำให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ ค้นหาความถนัด ความสามารถของตนเองทางด้านศิลปะ ทำงานร่วมกันเป็น
หมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุนทรียะ และศิลปะนิสัย สามารถสร้างสรรค์
ผลงานด้านศ ิลปะ ท ี ่ เหมาะสมก ับตนเอง นำไปบ ูรณาการในช ีว ิตประจำ วัน                  
จากแบบสอบถาม เรื่องผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของนักเรี ยน
โรงเรียนโรงเรียนดาราพิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา๒๕๖4 ที่มีความ
ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย โดยแสดงความช่ืนชม อนุรักษ์ สร้างสรรค์
และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และท้องถิ ่น อยู ่ในระดับ         
ยอดเยี่ยม จากจำนวนนักเรียน 128 คน จำนวนนักเรียน  ท่ีผ่านเกณฑ์ 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 สอดคล้องเกณฑ์การประเมิน ระดับยอดเยี่ยม 

๓.  การยอมรบัท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

(ยอดเยี่ยม) 

 จากผลการประเมินผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
ซึ ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา 
ความคิด ความเชื่อ เพศ เชื้อชาติ เป็นต้น สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความ
เข้าใจ ท่ีถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และหลากหลายพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามตัวบ่งช้ี ระดับดีข้ึนไป จำนวน 110 คน จากนักเรียน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 85.93 
คน สอดคล้องเกณฑ์การประเมิน ระดับยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย
และลกัษณะจิตสงัคม 

(ยอดเยี่ยม) 

ค่าเฉล่ียร้อยละของนักเรียนจากการเรยีนวิชาสุขศึกษา ระดับชั้น ม.๑-ม.๖   
ผลการเรียน ๒ ขึ้นไป   เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕62-๒๕๖4 

 
 จากแผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุข
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่ ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที ่มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.80 สอดคล้องเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับยอดเยี่ยม  
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๓๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 
 แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 

 ๑. ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนการสื่อสารให้ชัดเจน เป็นโครงการประจำ 
มีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการพัฒนาเป็นรายปี 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิดข้ันสูงบน
พื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ ฝึกนักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบโดยเช่ือมโยงกับการคิดแบบ STEM 

เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดแบบบูรณาการกลุ่มสาระได้ 

 3. จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากข้ึน และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 4. ทุกระดับช้ันยังต้องส่งเสริมในด้านทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ให้มากขึ้น 

 5. ผู ้สอนควรเสริมกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา และกำหนด
เป้าหมายในชีวิตอย่างมีเหตุผล  
 6. ควรพัฒนาตนเองด้าน PLC มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 กระบวนการพัฒนา 

 กระบวนการบริหารและการจัดการเป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียน
ดาราพิทยาคมมีการจัดทำรูปแบบการบริหารโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ : Powerful School 
(PSC) Model โดยใช ้ เทคนิคการบร ิหาร Result-Based-Management (RBM) ร ่วมก ับ  School Based 
Management (SBM) เพื่อใช้ในการดำเนินการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธภิาพ 
และมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัด   
การและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

  ๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  สถานศึกษามีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ปี ๒๕๖0-๒๕๖4 โดยวิเคราะห์ความต้องการและความ
คาดหวังของ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายของต้นสังกัด สถานการณ์ที่การเปลี ่ยนแปลงในปัจจุบัน  ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา และระดมความคิดของผู้เกี ่ยวข้องร่วมกันทา SWOT analysis อันนำไปสู ่การกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการจัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์
และบริหารโครงการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวิเคราะห์ความต้องการ ท่ี
จำเป็นของแต่ละโครงการ  

 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  โรงเรียนดาราพิทยาคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพด้วยรูปแบบการบริหารโรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ท่ีมปีระสทิธิภาพ : Powerful School (PSC) Model โดยใช้เทคนิคการบริหาร Result-Based-
Management (RBM) ร่วมกับ School Based Management (SBM) มีการวางแผนดำเนินงานโดยวิเคราะห์
จัดทำแผนของสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน นำแผนไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการกำกับติดตามของผู้บริหาร ด้วยการ
ประชุมเตรียมความพร้อม 
  ท้ังน้ีมีการสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียนเป็นประจำ นอกจากโรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา นำจุดเด่น 
และจุดท่ีควรพัฒนามาวิเคราะห์และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพข้ึนโรงเรียนดาราพิทยาคม สามารถ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเน่ือง 
 ๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
    สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียนเป็นสำคัญดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการออกแบบ การ



 

 

๓๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และสามารถบูรณาการการเรียนรู้อย่างรอบด้าน มีกิจกรรมที่
รองรับ เช่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ STEM ศึกษา กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  O-

NET รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถสมรรถนะของนักเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและ
หน่วยงานภายนอก 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  โรงเรียนดาราพิทยาคมได้ดำเนินการสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และจัดให้มีชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  นอกจากนี้สถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการ  ที่มุ่งพัฒนาครอูงค์
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑  และมีการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับอบรม
ภายนอก และมีการจัดอบรมภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ มีการสร้างขวัญกำลังใจเสริมแรงทางบวก โดย
การช่ืนชม การมอบเกียรติบัตร มีโครงการ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร 
 5. จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  สถานศึกษาจัดให้มีโครงการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ ่งแวดล้อม มีการจัด
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย 
จัดให้มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอ จัดให้มีห้องสมุดเรียนรู้ท่ีทันสมัย ห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดหา
วัสดุที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆได้ง่าย 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  โรงเรียนดาราพิทยาคม ได้จัดหาการพัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  ของโรงเรียนให้มีความ
ถูกต้อง ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีมาจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ อาทิ เช่น  
  - การใช้ SGS ในการกรอกคะแนนวัดผลประเมินผล  
  - การใช้ระบบสารสนเทศเพื ่อบริหารการศึกษา (EMIS) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติของข้าราชการครู  
  - ระบบการจัดการข้อมูลการอบรม (Training Data System) ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลการ
อบรมพัฒนาตนเองแบบออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนาตนเองต่อไป  
  - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ใช้ บันทึกข้อมูล ประวัติส่วนตัว SDQ EQ ของ
นักเรียน บันทึกการโฮมรูม การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น  
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 แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  
 ๑. พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาผา่น
กระบวนการวิจัย 
 2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายในแล้วนำมาสู่การระดมความคิด
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 3. จัดระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา เช่น วางระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองเพื่อการสร้างการร่วมมือในการดูแลนักเรียน 
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 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา 

 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  โรงเรียนดาราพิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที ่ของการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
มีคุณธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม โดยการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ มีเจต
คติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  ดำเนินการนิเทศ กำกับ และติดตามโดยมีคณะฝ่ายบริหารเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระฯ เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มสาระฯ แจ้งปัญหาทางด้านการจัดการเรียนการสอน  และเพื่อให้กลุ่ม
สาระเสนอหรือสรุปผลของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มบริหารวิชาการมีโครงการนิเทศ กำกับ และติดตาม 
รวมไปถึงโครงการนิเทศการสอน ซึ ่งทั้งสองโครงการเป็นการสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียน        
การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน  
 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เรื่องการสอนonline 

  เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (2019) ปีการศึกษาท่ีผ่านมาทำ
ให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรยีน
เกิดการเรียนรู้ท่ีทันต่อเหตุการณ์ และเหมาะสมของครูแต่ละคน โดยครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application Line,Facebook,google classroom ฯลฯ  

 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

  การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน การเข้าใจหลักการของการเสริมแรงเชิงบวกเพยีง
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอให้เกิดผลลัพธ์ท่ีน่าพึงพอใจ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงได้แน่นอน ดังน้ัน ความ
เข้าใจหลักการการเสริมแรงเชิงบวกจึงควรมาพร้อมกับแผนงาน แนวทาง ข้ันตอน กระบวนการ หรือวิธีการท่ี
จะนำการเสริมแรงเชิงบวกไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน ท่ีมีลักษณะแตกต่างกันไปให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
เป็นรูปธรรม“เทคนิคการเสริมแรงเชิงบวกในห้องเรียน ปรับพฤติกรรม...พัฒนาการเรียนรู้” 
            การเสริมแรงเชิงบวกเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในฐานะวิธีการอบรมเลี้ยงดู 
รวมทั้งปรับพฤติกรรมเด็กท่ีมีประสทิธิภาพอย่างยั่งยืน แม้ว่าจะยุติกระบวนการเสริมแรงเชิงบวกไปแล้วก็ตาม 
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้การเสริมแรงเชิงบวกในห้องเรยีน พบว่าช่วยปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้เหมาะสม
กับช่วงวัย มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมารยาททางสังคมที่ดีมากยิ่งขึ้น 
            ตัวอย่างที่มักพบได้บ่อยครั้ง ในการใช้การเสริมแรงเชิงบวกในห้องเรียน ได้แก่ การใช้ดาว
เป็นสัญลักษณ์แทนการชื่นชมหรือแทนรางวัลของการทำดี การกระตุ้นให้นักเรียนสะสมดาวเพื่อ กระตุ้นให้
นักเรียนทำสิ่งที่ดีแสดงพฤติกรรมที่ดี หรือแม้แต่การใช้ลูกอม ขนม รวมทั้งการเลือกใช้สติ๊กเกอร์สี และ
สต๊ิกเกอร์รูปรา่งลักษณะต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงการชมเชย ยกย่อง ให้กำลังใจนักเรียนในการทำพฤติกรรมท่ีดี
ต่อไป เป็นต้น 
            การเสริมแรงเชิงบวกช่วยให้การจัดการบรรยากาศช้ันเรียนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงแรงกดดัน หรือความเครียดอันจากอิทธิพลด้านลบ
ของพฤติกรรมกลุ่ม เช่น การโดนล้อหรือรังแกด้วยคำพูด และร่างกายให้เกิดความอับอาย ทำให้ไม่กล้า
แสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ เป็นต้น University of Minnesota’s College of Education and 
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Human Development (2016) ได้นำเสนอแนวทาง และเทคนิคการเสริมแรงเชิงบวกให้ครูผู้สอนผู้อบรม 
และพัฒนานักเรียนสามารถนำไปใช้ปรับพฤติกรรม และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีย่ิงข้ึน 
          ครูจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างข้อตกลงร่วมกันภายในห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนทุกคน ในการระมัดระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเอง ปรับใช้วิธีการเสริมแรงเชิงบวกเพื่อ
สนับสนุน และแนะนำแนวทางให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ทำการติดตาม แลก เปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมทั้งให้กำลังใจกับความพยายามของนักเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในท้ายท่ีสุด หลังจากใช้
วิธีการเสริมแรงเชิงบวกใดๆ ไปแล้วก็ตาม ครูจะต้องทำการประเมินผลว่าวิธีการท่ีได้ใช้ไปแล้วน้ัน ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
ก่อน และหลังการใช้วิธีการเสริมแรงเชิงบวก ถ้าได้ผลที่ไม่น่าพึงพอใจจะต้องปรับแก้ที่จุดไหน เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
          การเสริมแรงเชิงบวกในห้องเรียนให้ประสบผลสำเร็จเริ่มจากความเข้าใจลักษณะนิสัยและข้อมูล
สำคัญพื้นฐานของนักเรียนตนเองนำมาสู่การวางแผนการใช้วิธีการเสริมแรงท่ีเหมาะสม การสื่อสารที่ชดัเจน 
รักษาคำสัญญาท่ีจะให้รางวัลเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ดีเป็นท่ีน่าพึงพอใจตามท่ีได้ตกลงกันไว้ควบคู่กับ
การใช้การเสริมแรงหรือการจัดบรรยากาศทางสังคมภายในห้องเรียน เปิดโอกาสให้เพื่อนนักเรียนเสนอช่ือ
เพื่อนร่วมห้องท่ีมีพัฒนาการด้านพฤติกรรมท่ีโดดเด่น ยิ่งไปกว่าน้ัน วิธีการเสริมแรงเชิงบวกที่เหมาะสมกบัช่วง
วัย เช่น การใช้สต๊ิกเกอร์ได้ผลกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา แต่ไม่ได้ผลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา เป็นต้น ก็
ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเสริมแรงเชิงบวกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การใช้
วิธีการเสริมแรงเชิงบวกก็มีสิ่งที่ควรระวังในการนำไปใช้เช่นกัน ได้แก่ การใช้วิธีการเสริมแรงหลากหลายวิธี
เกินไปในการปรับพฤติกรรมเพียงหน่ึงพฤติกรรมซึ่งจะทำให้นักเรยีนเกิดความสับสน พยายามหลีกเลี่ยงรางวัล
ท่ีกินได้รวมทั้งรางวัลท่ีไม่น่าดึงดูดใจมากพอ เมื่อระยะเวลาผ่านไปนักเรียนจะรู้สึกเบื่อได้ง่าย เป็นต้นครูมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้  มีการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสารประจำช้ันเรียน หรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบ มีการเสริมแรงให้ผูเ้รยีนมีความมั่นใจ
ในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ รวมถึงครูแต่ละคนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ด้านการบริการจัดการช้ันเรียน 
   มีการวางแผนดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนโดยการเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรูอ้ย่าง
มีความสุขเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ จึงได้มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรมดังน้ี 
   - กิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู ้ของนักเร ียนในด้านการทำวิจัย โครงงานและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เพื่อพัฒนานักเรียนด้านกระบวนการทำวิจัย และกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังโรงเรียน  
 4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกหลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินว่าผู้เรียนผ่าน/ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน และมีการประเมินตามสภาพจริง คุณภาพของเครื่องมือ วัดและประเมินผผลการเรียนรู ้และนำ
ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
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  นอกจากนั้นการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยในแผนการจัดการเรียนการสอนมีข้ันตอนการวัดและประเมินผลผู้เรยีนตามสมรรถนะสำคัญตามหลักสตูร 
ประเมินจากสภาพจริง ตามโครงสร้างรายวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
หลากหลาย มีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
  โรงเรียนกำหนดวันสอบกลางภาค/ปลายภาค กำหนดวันส่งคะแนน พร้อมกับส่งแบบบันทึก
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา(ปพ.๕) ที่กลุ่มบริหารวิชาการ บันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.๕) กับเอกสารรายงานผลการเรียน 
 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  โรงเรียนดาราพิทยาคมได้ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 
LearningCommunity) โดยมีการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทุกคน เพื ่อให้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ผู้บริหารโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
โครงการและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการพัฒนาตนเองตาม
แผนการพัฒนาตนเอง ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน  
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 ผลการดำเนินงาน 

  โรงเรียนดาราพิทยาคม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังน้ี 
ประเด็นการพิจารณา ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

    ในการดำเนนิชีวิต 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการพัฒนา 
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

(ยอดเยี่ยม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยมีนโยบายให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้สนับสนุนกระบวนการจัด     
การเรียนรู้แบบบูรณาการครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเน้น
การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning กิจกรรมส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติั
จร ิงและสามารถแสวงหาความรู ้ด ้วยตนเอง มุ ่งพัฒนานักเร ียนให้ม ีทักษะ
กระบวนการคิดข้ันสูง และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีกระบวนการพัฒนา
ครู คือ 
 ๑. ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริง 
 2. ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓. ผลการประเมินนิเทศการสอน ครูทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้จ ัดการ
เรียนรู ้ที ่เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
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ประเด็นการพิจารณา ๓.๒ ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรยีนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการพัฒนา 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งการเรียนรูท่ี้เอือ้ต่อการ
เรียนรู ้

 (ดีเลิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

1. ครรู้อยละ 100 มีการใช้สือ่ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
2. งานพฒันาระบบเครอืข่ายเทคโนโลยี จัดทาระบบโครงข่ายติดต้ังอุปกรณ์ท้ัง
ระบบสายและไรส้าย เพื่อให้ผูเ้รียนและครผูู้สอนสามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายใน
การจัดการเรียนรู้ และใช้สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ได้ทุกหอ้งเรียน 
3. โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ครจูัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ผ่านแพลตฟอรม์  Line,facebook,Zoom,google 
classroom  
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ประเด็นการพิจารณา ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 

ประเด็นการพิจารณา ผลการพัฒนา 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

(ยอดเยี่ยม) 
 

  ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมท่ีจะ
ดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ เรียน
มีความสุข ส่งผลให้นักเรียนรักเรียน ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้น
ความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เช่น โครงการห้องเรียนสีขาว 
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น  
 ครูผู้สอนมีการนำสื่อเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) โดยมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการเรียนส่งเสริมเละพัฒนานักเรียนกิจกรรมวาเลนไทน์
เชิงบวกในการประดิษฐ์ หัวใจจากกระดาษสา 

กิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning 
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ประเด็นการพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน 

ประเด็นการพิจารณา ผลการพัฒนา 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพฒันา
ผู้เรียน 
 (ดีเลิศ) 
 

 ครูทุกคนได้รับความรู้ในเรื่องการวัดผลประเมินผลโดยผู้เรียนได้รับ    
การพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การประเมินจากการปฏิบัติงาน ชิ้นงานใบงาน ประเมินตามสภาพจริง 
แบ่งเกณฑ์การประเมินตามธรรมชาติของแต่ละวิชาเป็นต้น  มีการจัดประชุม
ผู้ปกครองเพื่อรับทราบเกี่ยวกับผลการเรียนของผู้เรียนและให้ความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ การวัดและประเมินผลผู้เรียน    
มีการประเมินผลก่อนเรียนเพือ่ค้นหาข้อบกพร่องของความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
ประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขการเรียนการสอนระหว่าง
เรียนเพื ่อให้ผู ้เรียนบรรลุหน่วยการเรียน  และประเมินประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยมีรูปแบบของการ
วัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้อาทิ การประเมินผลด้วยเเบบทดสอบปรนัย อัตนัย และพัฒนาผู้เรียนให้
ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช 
2551 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นการพิจารณา ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพ่ือพัฒนาแลปรับปรุงการ 

  จัดการเรียนรู ้
ประเด็นการพิจารณา ผลการพัฒนา 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลบัเพือ่พัฒนาและ
ปรับปรงุการจัดการเรียนรู ้

 (ดีเลิศ) 

 1. โรงเรียนดาราพิทยาคมมีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศจากผู้บรกิาร และหัวหน้ากลุ่มบริหาร ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศ 
 2. ครูมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผลการจัดการ
เรียนรู้ทุกคน 
 3.โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมครู ในการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนที่โรงเรียนดำเนินการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลย้อนกลับโรงเรียนได้ดำเนินการโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC ) เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 



 

 

๔๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นจุดเด่น 

 1. ครูจัดกิจกรรมส่งเสรมิหรอืแก้ไขตามระบบการดูแลช่วยเหลือเช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พัฒนาผล
การเรียน การมอบทุนการศึกษา กิจกรรมห้องเรียนสีขาว เป็นต้น 
 ๑. ครูผู้สอนมีการนำสื่อเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ 
 ๒. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้ครูมีแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลายมากขึ้นและจัดประชุมวางแผนการวิเคราะห์ผลการประเมินในภาคการศึกษาก่อนเพื่อ   
นำผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครอบคลุมและมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน ในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ PLC  
 ๓. การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและจัดทำวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๔. ครูควรนำผลท่ีได้จากการวิจัยท่ีได้มาสู่การปฏิบัติจรงิเพือ่ให้เกิดผลอย่างเป็นรปูธรรม 
 ๕. โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และส่งเสริมให้ครูราภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการจัด   
การเรียนการสอนให้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 

หลักฐานข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ 
 

มาตรฐาน เอกสารอ้างอิง 
มาตรฐานท่ี ๑ 

คุณภาพของผู้เรียน 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ( GPA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

๒) ผลการสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๓) เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖3 และ 
๒๕๖4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๔) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖4 ทุกระดับช้ัน 

๕) แบบประเมินสมรรถนะ ๕ ด้าน ของผู้เรียน 
๖) แบบการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ของ 

นักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ทุกระดับช้ัน 

๗) สถิติการใช้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๘) สถิติการใช้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บรหิารและการ
จัดการ 

๑) แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
๒)  คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากรครู ประจำปกีารศึกษา๒๕๖4 
๓)  ข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔)  การนิเทศ กำกบั ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

มาตรฐานท่ี ๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นสำคัญ 

  ๑)  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
  ๒)  สถิติข้อมูลการใช้สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
  3)  การผลิตและใช้สื่อนวัตกรรมของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   

 
    
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี3 ภาคผนวก 



 

 

๔๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 

คำส่ังโรงเรียน 



 

 

๔๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนดาราพิทยาคม 

เรื่อง  การกำหนดค่าเปา้หมายความสำเร็จมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

………………………………..………….. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ท่ีสำคัญข้อหน่ึง คือ 
มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท และ
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าเป็นการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมี
การจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธ ารณชน        
เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และ
การศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพภายใน และ
ภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้ง อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดาราพิทยาคม มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา
ข้ันพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

ประกาศ ณ วันท่ี  1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 25๖4 

 

 
(นายสุภาพ  ฤทธ์ิบำรุง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม 
 
 
 



 

 

๔๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

การกำหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  

เรื่อง การกำหนดคา่เปา้หมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนดาราพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

มาตรฐาน ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรยีน  

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ ๗๐ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ ๘๐ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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การกำหนดคา่เปา้หมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกําหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การกําหนดค่าเปา้หมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกําหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อใหส้อดคล้องกับการ
ประเมิน ดงัน้ี 
   ระดับ ยอดเยี่ยม   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ 8๐ - ๑๐๐ 
   ระดับ ดเีลิศ   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
   ระดับ ด ี   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
   ระดับ ปานกลาง   หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 

   ระดับ กําลังพฒันา  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ  น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
๓. การกําหนดค่าเปา้หมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษามีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษามีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางธรรมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูร้อยละ ๘๐ มีกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูร้อยละ ๘๐ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ครูร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๘๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาแลปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป 
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คำสั่งโรงเรยีนดาราพิทยาคม 

ท่ี  18 / ๒๕๖5 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

โรงเรียนดาราพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………………………….. 
            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน   ของสถานศึกษา เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญน้ัน 
 โรงเรียนดาราพิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญในการนำมาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ระบบ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งยั่งยืนและเพื่อการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาให้
ดียิ่งข้ึน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา ให้สอดคล้อง ท้ัง 3 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังต่อไปน้ี 

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ    

๑. นายสุภาพ  ฤทธ์ิบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนันท์  ทองอ่อน ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
๓. นายไฉน  มั่งคล้าย   ครู     กรรมการ 
๔. นางสาวกิตติมา  สีทา  ครู     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ  เฮงประเสรฐิ ครู     กรรมการ 
6. นางสาวณิชกานต์ อนุสสรราชกจิ ครู     กรรมการ 
7. นางอารีรัตน์  สนิทอินทร ์  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   

๑. ให้คำปรกึษา แนะนำ และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย ในแต่ละด้าน
ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย   
      ๒. ควบคุมดูแลการรวบรวมเอกสารหลกัฐานร่องรอยใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
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๒. คณะกรรมการดำเนินการ    

๑. นางอารีรัตน์  สนิทอินทร ์  ครู    ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนันท์  ทองอ่อน  ครู    รองประธานกรรมการ 
๓. นายไฉน  มั่งคล้าย   ครู    กรรมการ 
4. นางสาวกิตติมา  สีทา  ครู    กรรมการ 
5. นางสาวณิชกานต์ อนุสสรราชกจิ    ครู    กรรมการและเลขานุการ 

           มีหน้าท่ี   ประสานงานกับคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยตรงตามเป้าหมาย ตรวจสอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖4        
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา 
 

3. คณะกรรมการดำเนินงานแต่ละมาตรฐาน 

         มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) ม ีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ต่อ
งานอาชีพ 

๑. นางอารีรัตน์  สนิทอินทร์  ครู หัวหน้า 
๒. นางสาวพิมพ์ชนก  เทศขำ ครู ผู้ช่วย 
 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะ และค่าที่นิยมที่ดีตามท่ี 
สถานศึกษากำหนด  
2) ความภาคภูมิใจใน ท้องถิ่นและความเป็น 
ไทย  
๓) การยอมร ับท ี ่จะอยู่  ร ่วมก ันบนความ
แตกต่าง และหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1. นางสาวพิมพ์ชนก  เทศขำ ครู หัวหน้า 
2. นางสาวอัญชัญ  นาคนวล  ครู ผู้ช่วย 
3. ว่าท่ีร้อยตรีทินกร  แก้วประทุม ครู   ผู้ช่วย 
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ร่องรอยเอกสาร/ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อรับการประเมินประเด็นพิจารณา ข้อ 1.1- 1.2 

 1. ตรวจสอบเอกสารท่ีสะทอ้นผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจากข้อมูลหลกัฐานเชิงประจกัษ์ เช่น แบบสรปุผล 
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทึก การอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ใน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการทำงาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติ   
ข้ันพื้นฐาน ร่องรอย การจัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์สังคมแบบ
บันทึกพฤติกรรมทางสังคม  
 2. ประสานงานกับฝา่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินและดำเนินการ
ประเมินคุณภาพในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ  
 3. สรุปข้อมูล ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ รายงานต่อคณะกรรมการ จัดทำรายงานประเมินตนเอง 
ภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 (ผ่าน QR CODE ดังแนบ) 
         มาตรฐานท่ี ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

2  ๒.1 ม ี เป ้าหมาย ว ิส ัยท ัศน์  และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพ
ของผู ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จ ัดระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

๑. นางสาวกิตติมา  สีทา     ครู หัวหน้า 
๒. นางสาวณิชกานต์  อนุสสรราชกิจ   ครู ผู้ช่วย    

 

ร่องรอยเอกสาร/ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อรับการประเมินประเด็นพิจารณา ข้อ 2.1-2.4 

 1. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีแผนพัฒนาวิชาการแผนบริหารจัดการสารสนเทศแผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ำกับนิเทศ 
ติดตาม 
การประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
 2. ประสานงานกับฝา่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินและดำเนินการ
ประเมินคุณภาพในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ  
 3. สรุปข้อมูล ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ รายงานต่อคณะกรรมการ จัดทำรายงานประเมินตนเอง 
ภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 (ผ่าน QR CODE ดังแนบ) 



 

 

๕๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 

 มาตรฐานท่ี ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

1. นางสาวจุฑามาศ  เฮงประเสริฐ  ครู หัวหน้า 

 ๓ .๑  ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ยน ร ู ้ ผ ่ า น 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. นายสุนันท์  ทองอ่อน ครู หัวหน้า 
2. นายไฉน  ม่ังคล้าย ครู       ผู้ช่วย 
3. นางสาวสุภิดา  เท่ียงจันทร์ ครู ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุพรรณี  ไพรศรีจันทร์ ครู       ผู้ช่วย 

๓. ๒ ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

1. นางสาวจุฑามาศ  เฮงประเสริฐ คร ู หัวหน้า 
2. นางสาวกิตติมา  สีทา            คร ู ผู้ช่วย   
3. นางสาวณิชกานต์  อนุสสรราชกิจ  ครู ผู้ช่วย    

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 

1. นางสาวชมพูนุท  มีทอง            คร ู หัวหน้า 
2. นางสาวณิชกานต์  อนุสสรราชกิจ   ครู ผู้ช่วย    

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

1. นางสาวจุฑามาศ  เฮงประเสริฐ  ครู        หัวหน้า 
2. นางอารีรัตน์  สนิทอินทร์               คร ู      ผู้ช่วย 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑. นางสาวกิตติมา  สีทา        คร ู หัวหน้า 
๒. นางสาวณิชกานต์  อนุสสรราชกิจ   คร ู ผู้ช่วย  
   

 
ร่องรอยเอกสาร/ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อรับการประเมินประเด็นพิจารณา ข้อ 3.1-3.5 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเช่น หลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลัง
สอนเอกสาร หลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียนรู้สมุดการบ้านท่ีแสดงให้
เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลงานของ ผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
เรียนรู้ฯลฯ 
 2. ประสานงานกับฝา่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินและดำเนินการ
ประเมินคุณภาพในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ  
 3. สรุปข้อมูล ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ รายงานต่อคณะกรรมการ จัดทำรายงานประเมินตนเอง 
ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565  
 

๔. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
๑. นางอารีรัตน์  สนิทอินทร ์   ครู  หัวหน้า 
2. นางสาวอาริชตา  ลาเกี้ยว   เจ้าหน้าท่ีธุรการ ผู้ช่วย 
3. นางสาวพิมพ์ชนก  เทศขำ   ครู  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ๑. วางแผน ออกแบบการรวบรวมข้อมูล ประสานงานทุกฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 

 

๕๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

    ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำรายงานประเมินตนเอง สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ
โดยรวมของแต่ละด้านเพื่อเป็นข้อมูลจัดทำรายงานการประเมินตนเองจัดเรียงลำดับงานรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 
 ให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและทางราชการ
โดยรวมต่อไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  21  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 
 
 

(นายสุภาพ  ฤทธ์ิบำรุง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพทิยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๕๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

ภาระงานกลุ่มบริหารงาน/สาระการเรียนรู้ท่ีต้องเก็บร่องรอย/หลักฐาน 
ภาระงาน มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพผูเ้รียน 

1.1คุณผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 2)มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกป้ัญหา 

 3)มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 4)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 5)มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6)มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 

 2)ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

 3)การยอมรบัท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 4)สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ 
 1)มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 2)มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 3)ดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุม่เป้าหมาย 

 4)พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 5)จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

 6)จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั 

 1)จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

 2)ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3)มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 4)ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

 5)มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรงุการจัดการ
เรียนรู ้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

1. ระดับ ยอดเย่ียม  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 80-100 

2. ระดับ ดีเลิศ  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 70-79 

3. ระดับ ดี  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 60-69 

4. ระดับ ปานกลาง  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 50-59 

5. ระดับ กำลังพัฒนา หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ 50 



 

 

๕๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

การกำหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนดาราพิทยาคม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขยีน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ด ี

      ๒) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ยอดเยี่ยม 

      ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

      ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 

      ๕) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

      ๖) มีความรู้และทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

      ๑) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขดักับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บรหิารสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชดัเจน ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาแลปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 

 



 

 

๕๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

หมายเหตุ 
  

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๑. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน 

 ๒. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในท่ีกำหนดของแต่ละระดับ ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคณุภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

คะแนน ระดับคุณภาพ แปลผล 

๘๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยี่ยม 

๗๐-๗๙ ๔ ดีเลิศ 

๖๐-๖๙ ๓ ดี 

๕๐-๕๙ ๒ ปานกลาง 
ต่ำกว่า๕๐ ๑ กำลังพฒันา 



 

 

๕๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 
   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 



 

 

๖๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพกิจกรรม 



 

 

๖๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

เดือนตุลาคม 
แจกทุนปจัจัยพื้นฐานยากจนและยากจนพเิศษ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนทุนละ1,500 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนดาราพิทยาคมได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียน นำโดย คุณวิชัย โล่ห์ประเสริฐ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เพ่ือให้โอกาสแก่
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤตดิี และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทั้งนีโ้รงเรียนดาราพิทยาคมขอขอบคุณ
คุณพรชัย ทรัพย์พะนะ และคุณวิชัย โล่ห์ประเสริฐ ที่ให้โอกาสมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนดาราพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

เดือนพฤศจิกายน 
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระน่ังสมาธิ ก่อนเข้าเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน รายการ ค่าอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนดาราพิทยาคมดำเนินการจัดกจิกรรมวันวชิราวุธ เน่ืองด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแหง่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพือ่เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

นายสุรศักด์ิ วงศ์ต้ัง นายอำเภอพิชัย และคณะเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขตำบลบ้านดารา ในการการตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาในช่วงเปิดการเรียนการสอน 
และได้มอบเจลแอลกอฮอลส์ำหรับล้างมือและ หน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

เดือนธันวาคม 
กิจกรรมภายในโรงเรียนดาราพิทยาคม เน่ืองใน วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนดาราพิทยาคม ระหว่างวันท่ี ๒๗ – ๓๐ ธันวาคม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

เดือนมกราคม 
ท่านผู้อำนวยการสุดเขต สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การ
การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และเพื่อเป็นขวัญและกำลงัใจให้กับผู้บริหาร
และคณะครูในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม ผู้กำกับลูกเสอื และลูกเสือสามัญ ร่วมกันทำกจิกรรมบำเพญ็ประโยชน์
โครงการลกูเสือจิตอาสาพระราชทาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพจิารณา และให้ความเห็นชอบการจัดซ้ือหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565  ตาม
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

เดือนกุมภาพันธ์ 
ดำเนินการจัดการเลอืกต้ังคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ การเสียสละ และเพือ่พัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรศักด์ิ วงศ์ต้ัง นายอำเภอพิชัย และคณะกิง่กาชาดอำเภอพิชัย เพื่อเข้ามามอบทุนการศึกษาโครงการทุน
นักเรียนท่ีมผีลการเรียนดีแต่ยากจน จากกิ่งกาชาดอำเภอพชัิย ซึ่งโรงเรียนดาราพิทยาคมมีนักเรียนท่ีได้รบั
ทุนการศึกษาในครัง้น้ี ท้ังสิ้น รวม 7 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

ดำเนินการมอบเงินปจัจัยพื้นฐานสำหรบันักเรียนยากจน จำนวนเงินท่ีได้รบัคนละ 1,500 บาท มีนักเรียนท่ี
ได้รับ เป็นจำนวน 59 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดือนมีนาคม  
กิจกรรม Day Camp ลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อสร้างทักษะการใช้ชีวิต 
การทำงาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นพลเมืองดี รู้จกัช่วยเหลอืสังคมด้วยความเต็มใจ มีระเบียบวินัย  ตรงต่อ
เวลา เกิดความรกัความสามัคคีในหมู่คณะ  ฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน รู้จกัช่วยเหลือตนเอง
และทำงานร่วมกบัผู้อื่น 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

๗๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  

สมาคมกีฬาแหง่จงัหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนดาราพิทยาคม ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแหง่ชาติ ณ จังหวัดพะเยา ณ สนามวู้ดบอลโรงเรียนดาราพทิยาคม 
 
 
 
 
 

 




