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คำนำ 
 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (  Self - Assessment Report : SAR ) ประจำปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมยานากาวา  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช ฉบับนี้เป็นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564  ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นโรงเรียนมัธยมยานากาวา ( มาตรฐานเพิ่มเติม ) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กฎกระทรวงประกาศพุทธศักราช 2561 ที ่นำเสนอถึงระบบประกันคุณภาพภายในที ่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเด่น จุดพัฒนา และแผนงาน / แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น 
ตลอดจนความโดดเด่น / จุดเน้นของสถานศึกษา โดยรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้วในคราวประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งที ่2/2565 วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
             ขอขอบคุณผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดที ่ให้
ความสำคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถนำผลการประเมินมา
จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้มีความสมบูรณ์ และนำไปเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด ผู้ที ่เกี ่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา 2564 ของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  

 
 
 
 
 

ลงชื่อ  
                                     ( นายณรงค์  สุทธิภักดี ) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา  
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเร ียน มัธยมยานากาวา  รหัส 1180100222 ท ี ่ต ั ้งเลขที่  124/8 แขวง/ตำบล โพธ ิ ์ เสด็จ                        
เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์  
0-7580-0849 โทรสาร 0-7580-0849 email yanagawa.ac.th@gmail.com website www.yanagawa.ac.th  
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 8 เมษายน 2559 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวนนักเรียน 101 คนจำนวนบุคลากรโรงเรียน 23 คน 
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวน ยอดเยี่ยม 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างการและจิตใจ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

mailto:yanagawa.ac.th@gmail.com
http://www.yanagawa.ac.th/
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มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใชชีวิตได้ 

 
ยอดเยี่ยม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4. ตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
คุณภาพผู้เรียน(คุณลักษณะ) 
1. ด้านการมีวินัย ยอดเยี่ยม 
2. ด้านการให้เกียรติตนเองและเคารพผู้อื่น ยอดเยี่ยม 
3. ด้านความรับผิดชอบ ยอดเยี่ยม 
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  
1. ภาวะผู้นำ ยอดเยี่ยม 
2. การทำงานเป็นทีม ยอดเยี่ยม 
3. การบริหารคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
การปฏิบัติงานของครู 
1. การทดสอบย่อย ( Home Room Test :HRT ) ยอดเยี่ยม 
2. การรับผิดชอบคาบสอน ยอดเยี่ยม 
3. การพักระหว่างคาบ 5 นาท ี ยอดเยี่ยม 
4. คุณภาพการสอนของครูประจำวิชา(นักเรียนไม่หลับหรือเล่นในคาบเรียน) ยอดเยี่ยม 
5. การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน ดีเลิศ 
6. การแต่งกายของครู ยอดเยี่ยม 

                                สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
 2.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
       2.1.1 หลักฐานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
         1) ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณของนักเรียน 
   ระดับชั้น 
   2) รายชื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
   3) ผลสัมฤทธิ์รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา  
   ( ได้คิด ได้ทำ ได้นำเสนอ ) 
   4) ผลงานคลิป วิดีโอการนำเสนอโครงงานนักเรียน 
         5) รายชื่อโครงงานนักเรียนและครูที่ปรึกษา 
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         6) รายงานโครงงานนักเรียน 
         7) สื่อ Power Point การสรุปผลงานการโค้ช(โครงงาน)นักเรียน 
         8) ผลงานคลิปวิดีโอนักเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
         9) ผลงานคลิปวิดีโอนักเรียนรายวิชา Creativity @ Arts 
             10) ผลงานผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Word Exell Power Point รายวิชาซอฟต์แวร์ 
   ประยุกต์ 
             11) ผลงานภาพยนตรส์ั้นของนักเรียนรายวิชาภาษาไทยบูรณาการสังคมศึกษา 
             12) ผลงานออกแบบPoster Infographic นักเรียนค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
             13) ผลงานผลิตสื่อของนักเรียนกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ 
             14) ผลการเรียนเฉลี่ย  
    - รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และระดับโรงเรียน 
    - ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 

   - ผลการทดสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์นานาชาติ TDET 
   - ผลการเรียนเฉลี่ยภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ 
            15) ผลดำเนินการสถานการณ์จำลอง (Simulation Online Marketing) การ 
  ประกอบการทางธุรกิจของนักเรียนชั้นม.3 ภาคเรียนที่ 2  
            16) คลิปวิดีโอการฟังบรรยายทางวิชาการ 100 อาชีพ ในกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ 
  นักเรียนยานากาวา 

 
            2.1.2 หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
        1) แผนกิจกรรม Home Room Test :HRT 
        2) วงจรอุดมการณ์หลักสูตรโรงเรียนมัธยมยานากาวา (Yanagawa Model) 
        3) ภาพถ่ายการประชุมและการทำงานของคณะกรรมการนักเรียน 
        4) ภาพถ่ายการฝึกมารยาทไทย โดยครูวิชาหน้าที่พลเมือง 
        5) ภาพถ่ายการฝึกรำวงมาตรฐาน โดยครูวิชานาฏศิลป์ 
        6) ภาพถ่ายการแต่งกายตามแบบตัวละครในวรรณคดีไทย รายวิชาภาษาไทย 
        7) ภาพถ่ายการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น แบบOne day trip  
        8) ภาพถ่ายการจัดนิทรรศการวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        9) รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน 
            10) รายงานผลการทำงานร่วมกันของนักเรียน ในค่ายวิชาการ และการอยู่ประจำใน 
      หอพักนักเรียน 
 
          2.1.3 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
         1) เนื้อหา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
         2) แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4ปี (พ.ศ.2561-2564) 
         3) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
         4) ประกาศค่าเป้าหมายประจำปีการศึกษา 2564 
         5) บันทึกการประชุมครูและบุคลากรวิชาการ ปีการศึกษา 2654 
         6) บอร์ดโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
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         7) ประกาศโรงเรียนเรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานประจำปี 
         8) รายงานผลการปฏิบัติงานตามพันธสัญญา QA1ของครูรายบุคคลต่อผู้อำนวยการ 
   โรงเรียน 
         9) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา  
            10) แผนจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ 8 กลุ่มสาระวิชา  
            11) ปฏิทินวิชาการวัดผลปีการศึกษา 2564 
            12) รายงานผลการจัดค่ายวิชาการเสริมหลักสูตร 
                  - ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนยานากาวา 
                  - การนำเสนอโครงงาน PBL 
                  - ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
            13) แบบทดสอบรายวิชาตามตารางสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
            14) บันทึกการส่งข้อสอบตามตารางสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
            15) แผนกิจกรรมการสอนออนไลน์ของครูรายบุคคล 
            16) บันทึกการถอดบทเรียนการเรียนการสอนออนไลน์ในบันทึกการประชุมครู 
            17) เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นในสถานการณ์ COVID-19 
            18) สภาพจริงห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆ 
            19) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และควบคุมสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือการบริการ 
            20) ห้องประชุมคิวชูและห้องประชุมฟุกุโอกะ 
            21) หอพักนักเรียนชาย - หญิง 
            22) ห้องพักครูและจุดบริการถ่ายและอัดสำเนาเอกสาร 
 
   2.1.4 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
         1) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา 
         2) แผนจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 8 กลุ่มสาระวิชา 
         3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โครงงาน PBL 
         4) รูปภาพและคลิป วิดีโอการนำเสนอโครงงานนักเรียน 
         5) คลิป วิดีโอ ผลงานนักเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น และ 
   ภาษาไทยบูรณาการสังคมศึกษา 
        6) แผนการสอนออนไลน์ของครูรายบุคคล 
        7) กลุ่มไลน์ผู้ปกครองนักเรียน ครูและนักเรียน ระดับชั้นเรียน เพ่ือการเรียนการสอน 
   ออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19  
        8) รายงานผลการจัดค่ายการศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
        9) กระบวนการข้ันตอน ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกิจกรรม 
   นักเรียน 
           10) คู่มือระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
           11) คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
           12) รายงานผลการสอนของครูรายบุคคล 
           13) บันทึการส่งข้อสอบรายวิชาตามตารางสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียน 
           14) แบบทดสอบ/ข้อสอบวัดผลตามตารางสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
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           15) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระวิชาและภาพรวมทั้งโรงเรียน 
           16) บันทึกการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
           17) สื่อ นวัตกรรมประกอบแผนจัดการเรียนรู้รายวิชาของครูรายบุคคล 
           18) เทคนิคกระบวนการในการโค้ช (Coach)พัฒนาศักยภาพนักเรียน(การทำโครงงาน) 
   ของครูที่ปรึกษา 
           19) ผลสัมฤทธิ์รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา 
           20) เอกสารถอดบทเรียน “เรื่องเล่าPBL” ของครูและนักเรียน 
 
 2.2 ด้านระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 

      2.2.1. กิจกรรมตาม Timeline นักเรียนหอพัก 
      2.2.2. กิจกรรม การรับประทานอาหารประจำวันของนักเรียน 
      2.2.3. กิจกรรมการมาเรียนและการปฏิบัติตนต่อครูเวรประจำวัน 
      2.2.4. กิจกรรมการทำความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบ ในระบบบ้านนักเรียน 
      2.2.5. กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมHome Room 
      2.2.6. กิจกรรมพักระหว่างคาบ 5 นาที 
      2.2.7. กิจกรรมดูแลห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
      2.2.8. กิจกรรมต้อนรับ – ส่งผู้มาเยือนเป็นหมู่คณะ 
      2.2.9. แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 
      2.2.10. คู่มือระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
      2.2.11. คำสั่งโรงเรียนที่ 20/2564 เรื่อง การจัดค่ายพัฒนศักยภาพนักเรียนยานากาวา 
      2.2.12. คำสั่งโรงเรียนที่ 21/2564 เรื่อง การแนะแนวออนไลน์ 
      2.2.13. คำสั่งโรงเรียนที่ 24/2564 เรื่อง การจัดค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์  
 ปีการศึกษา2564 
      2.2.14. บันทึกการประชุมครูและบุคลากรวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
      2.2.15. รายงานผลการประเมินตนเอง SAR  
      2.2.16. คู่มือโครงการ สิบห้านาทีทวีปัญญา Home Room Test :HRT 
      2.2.17. ต้นฉบับแบบทดสอบ/ข้อสอบ Home Room Test  
      2.2.18. แผนการสอนของครูรายบุคคล 
      2.2.19. Platform การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน “SugoiNihongo” 
      2.2.20. ประกาศเรื่อง การแต่งกายของนักเรียนและครูประจำสัปดาห์ 
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          3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
                 จากผลการดำเนินงานทั้งหมด โรงเรียนมัธยมยานากาวา ได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
กว่าเดิม รายมาตรฐาน ดังนี้ 
 3.1. แผนพัฒนามาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  3.1.1. การจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
                         1) ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 5  (เข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน คาตากานะ,ฮิรากานะ,คันจิ)  
N4 (เข้าใจการพูดคุยด้วยภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน) ตามมาตรฐานการสอบวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุ่นของ JLPT  สำหรับชาวต่างชาติ 
                         2) ภาษาอังกฤษ ระดับ A2 ตามมาตรฐานของ CEFR 
  3.1.2. จัดให้มีคลินิกวิชาการ (Academic clinic) และห้องเรียนส่งเสริมคุณภาพ  
(Special class) 
  3.1.3. ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา คิดวิพากษ์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  3.1.4. เพ่ิมจำนวนร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับ 3 ขึ้นไป 
   3.1.5. ลดจำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร 
   3.1.6. สร้างและร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ มาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพนักเรียน 
 
 3.2. แผนพัฒนามาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

3.2.1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน และเครือข่ายความร่วมมือร่วมเสนอความคิดเห็นในการ 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

3.2.2. จัดหาสื่อเทคโนโลยี ประเภทครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ของครู 

3.2.3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม ประกอบแผนกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา 
นักเรียน 

3.2.4. บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบ 
ActiveTeaching & Active Learning ด้วยรูปแบบการสอน โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  
รูปแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) รูปแบบการสืบเสาะ (Inquiry Based Learning) รูปแบบ
การเรียนแบบสร้างสรรค์ (Creativity Based Learning) และการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activities Based Learn-
ing) 

3.2.5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณลักษณะ 
ด้านการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ  และด้านการขับเคลื่อนระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) ให้
เป็นนวัตกรรม (Innovation) และ แบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

3.2.6. พัฒนาอาคารสถานที ่และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการอยู่ 
ประจำของนักเรียน 

3.2.7. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทักษะความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีของครูและบุคลากร ให้มี 
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือตอบสนองภาระกิจการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน 

3.2.8. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร อย่างมีเป้าหมายตัวบ่งชี้ โดยการประกัน 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
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3.3. แผนพัฒนามาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                    3.3.1. จัดประชุม นิเทศให้ครูต้องเข้าใจเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของหลักสูตร  
                     3.3.2. ส่งเสริมให้ครูทำงานเชิงระบบ และเข้าใจระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                     3.3.3. จัดประชุมนิเทศให้ครูเข้าใจการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
                     3.3.4. สนับสนุนและพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Teaching และทักษะ
การโค้ชพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ( Coaching Develop Students’Potential)   
                     3.3.5. สนับสนุนและพํฒนาครูให้มีความรู้และเข้าใจการวัดผลและประเมินผลทางเลือก 
(Alternative Assessment ) ตามสภาพจริง ของนักเรียน และการใช้แนวทางสมรรถนะ ( Competency) เพ่ืออิง
ความสามารถของนักเรียน 
                     3.3.6. กำกับติดตามให้ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกในบทบาทครูประจำวิชาและครูที่
ปรึกษาชั้นเรียน 
                     3.3.7. สนับสนุนให้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 

3.4.แผนพัฒนามาตรฐานที่ 4 ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
                     3.4.1. การพัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบของผู้เรียน  (ด้านผู้เรียน)  
                     3.4.2. การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของครู (ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
                     3.4.3. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน 
 
          4. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
    4.1 กิจกรรม Home Room Test  
    4.2. ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
    4.3. การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในแบบเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(แบบQA1-QA5) 
    4.4. Platform การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน “SugoiNihongo” 
 
          5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
    5.1. การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ( Japanese Language ) 
    5.2 การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมนักเรียนทำโครงงาน  

( Project @ Problem Base Learning : PBL ) 
    5.3 การส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของครู และคุณภาพ
นักเรียน ในระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
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          6. โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
                  6.1. พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
   1) จัดการเรียนส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้วยวิธีการปฏิบัติจริง Active Teaching & Learning 
     6.2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                     1) ให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 
                  6.3. ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้วยการสอนแบบ STEM Education ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
  ของประเทศ 
                  6.4. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาตลอดชีวิต 
                     1) จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สาม (ภาษาญี่ปุ่น) และการส่งเสริมการศึกษาต่อ 
  ประเทศญี่ปุ่น          
                     2) ส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น ด้วยตนเองโดยใช้ Platform “SugoiNihongo” 
                  6.5. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
                     1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ 
                     2) ส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น ด้วยตนเองโดยใช้ Platform “SugoiNihongo” 
                  6.6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
                     1) สร้างเครื่อข่ายการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม กับโรงเรียนทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
  ห้องเรียนออนไลน์ “Yanagawa Classroom”  

  
   
 
 
 

      
                                    

        ลงนาม     
          (นายณรงค์ สุทธิภักด)ี 
         ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                           วัน 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1. โรงเรียน มัธยมยานากาวา    รหัสโรงเรียน  1180100222  

ที่ตั้งเลขท่ี 124/8  แขวง/ตำบล โพธิ์เสด็จ เขต/อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-7580-0849  โทรสาร 0-7580-0849  
email yanagawa.ac.th website www.yanagawa.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 8 เมษายน 2559  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 101 คนจำนวนบุคลากร
โรงเรียน  23 คน 
 
      1.2. ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  

 บุคคลธรรมดา 
 นิติบุคคล 

[ / ] ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................  

    
1.3. ประเภทโรงเรียน 
 ประเภทโรงเรียนในระบบ 

         [ / ] สามัญศึกษา 
 การกุศลของวัด 
 การศึกษาพิเศษ 
 การศึกษาสงเคราะห์ 
 ในพระราชูปถัมภ์ 
 สามัญปกติ 
 อิสลามควบคู่สามัญ 

  
1.4. การจัดการเรียนการสอน 
  [ / ] ปกติ ( สามัญศึกษา ) 
  English Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ - 

 
 

 
 
 
   

http://www.yanagawa.ac.th/
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1.5 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน
ปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจำนวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล        
ระดับก่อนประถมศึกษา        
อนุบาลปีที ่1        
อนุบาลปีที ่2        
อนุบาลปีที ่3        

รวม        
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีที่ 1        
ประถมศึกษาปีที่ 2        
ประถมศึกษาปีที่ 3        
ประถมศึกษาปีที่ 4        
ประถมศึกษาปีที่ 5        
ประถมศึกษาปีที่ 6        

รวม        
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

       

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 - 23 5 - - 28 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 - 27 18 - - 45 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 - 11 17 - - 28 

รวม 7 - 61 40 - - 101 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

       

มัธยมศึกษาปีที่ 4        
มัธยมศึกษาปีที่ 5        
มัธยมศึกษาปีที่ 6        

รวม        
รวมทั้งสิ้น 7 - 61 40 - - 101 
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1.6 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.6.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 
 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
➢ ผู้รับใบอนุญาต - - - 1 1 
➢ ผู้จัดการ - - - - - 
➢ ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
➢ รอง/ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 

รวม   2 1 3 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
➢ ครูบรรจุ - - - - - 
➢ ครูต่างชาติ - - - - - 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      
➢ ครูบรรจุ - - - - - 
➢ ครูต่างชาติ - - - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
➢ ครูบรรจุ - 11 - - 11 
➢ ครูต่างชาติ  - 3 - - 3 

รวม  14 - - 14 
4. บุคลากรทางการศึกษา      
➢ เจ้าหน้าที่  1 1 - 2 

5.อ่ืนๆ (ระบุ) ลูกจ้าง - 4 - - 4 
รวมทั้งสิ้น  19 3 1 23 

 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    - 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  - 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    - 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  - 

 ระดับมัธยมศึกษา 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    7.21 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง   14.42. :1 
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              1.6.2 สรุปจำนวนครูผู้สอนจำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
กรณีท่ี 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 
 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย - - - - - - 
ภาษาไทย - - - - 1 1 
คณิตศาสตร์ - - - - 2 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - 4 - 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

- - - - 1 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - 1 - 
ศิลปะ - - - - 1 1 
การงานอาชีพ - - - - - 1 
ภาษาต่างประเทศ - - - - 2 - 
รวม     12 3 

  
  1.6.3 สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
❖ กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ - 14 
- เนตรนารี -  
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม -  
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ -  

❖ กิจกรรมแนะแนว - 1 
❖ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ -  
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     1.6.4   สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน
ผู้บังคับบัญ

ชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 2 12 3 - √ 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 2 12 3 - √ 
    
    1.6.5 สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 
 

จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง 
จำนวนนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ 

ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่มีวุฒิทาง
การศึกษา

พิเศษ 
ทั้งหมด 

ขึ้น
ทะเบียน 

ไม่ขึ้น
ทะเบียน 

- - - - - - 

 
    1.6.6 สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 
 

 
ปี พ.ศ......... 

 
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม 

- 1.- - 
- 2.- - 
- 3.   เพิ่มได้- - 
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา ความฝันของนักเรียนคือเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 
วิสัยทัศน์ เด่นภูมิธรรม ล้ำเลิศภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี เชื่อมไมตรีไทย - ญี่ปุ่น 
พันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ แข่งขันได้ในระดับสากล 
4. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติจริง เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
7. สร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่ สนใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถใช้
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ตลอดชีพ 
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ ๙ 
9. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
 

เป้าหมาย 1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพโดยคำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และ
คุณธรรม 
2. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 
3. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ จากทุกแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและการทำกิจกรรม 
4. นักเรียนตระหนักรู้ในความเป็นท้องถิ่น สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการเรียนรู้
และการดำเนินชีวิต 
5. ครูและนักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน สามารถนำเทคโนโลยี มาใช้
ในการเรียนรู้ และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้ 
6. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงตน มีระเบียบวินัย กิริยามารยาทที่ดี
งาม มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งม่ันและทะเยอทะยาน มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน 
7. ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
8. ครูได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพครู (ครูพันธุ์ใหม่) 
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  การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสำนัก ด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการภูมิปัญญาไทย
กับเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและสนับสนุน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมอบรมบ่มเพาะนักเรียนให้มี
ศักยภาพ ในการดำรงตน มีระเบียบวินัย มีจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นและ
ทะเยอทะยาน มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมโดยผสานศาสตร์พระราชา
และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด 

เอกลักษณ์ “เก่งดี มีคุณธรรม คล่องสองภาษา” 
อัตลักษณ์ “มุ่งมั่น ทะเยอทะยาน เอ้ืออาทร แบ่งปัน จิตอาสา” 
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3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ

จัดการเรียนรู้
และพัฒนา
ศักยภาพ

ผู้เรียนให้ได้
มาตรฐาน 

1. โครงการ 15 นาที
ทวีปัญญา 

100 ครูนักเรียนได้
ปฏิบัติจริง 
ทดสอบย่อย 5 
กลุ่มสาระ 
 

90 ผลการเรียนระดับ 3 มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 5 
ตัวชี้วัดที่ 7 
ตัวชี้วัดที่ 8 
ตัวชี้วัดที่ 9 

2. โครงการพัฒนา
วิชาการ 

100 นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรม ครู
ประจำวิชามีแผน
ส่งเสริมผู้เรียน 
 

30 ได้รับรางวัล มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 6 

3. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
2564 

100 นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์ 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  

100 ได้นำประสบการณ์ไป
ใช้ในการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 6 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ

จัดการเรียนรู้
และพัฒนา
ศักยภาพ

ผู้เรียนให้ได้
มาตรฐาน 

4. โครงการธนาคาร
สูตรคูณ 

100 นักเรียนสามารถ
ท่องสูตรคูณได้ดี 

90 นำไปใช้ในการคิด
คำนวนให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 6 

5. โครงการจัดการ
เรียนการสาระการ
เรียนรู้สาระสังคม
ศึกษา 

100 นักเรียนมีทักษะ
แสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

90 นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้รายวิชาสังคม
ศึกษาสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 

6. โครงการ
นวัตกรรมและสื่อการ
เรียนการสอน 

100 นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้
ประสบการณ์จาก
สื่อและนวัตกรรม
การเรียนรู้ใหม่ๆ 

80 นักเรียนมีนวัตกรรมมี
แหล่งการเรียนรู้
ใหม่ๆ 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 

7. โครงการศิลปะ
พัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ 

100 นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

100 ผลการเรียนรายวิชา
ศิลปะสูงขึ้นและได้
ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน 
 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธืบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ

จัดการเรียนรู้
และพัฒนา
ศักยภาพ

ผู้เรียนให้ได้
มาตรฐาน 

8. โครงการYNGW 
Creativity@Art 
2021 (ครั้งที่ 3) 

100 นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

90 นักเรียนมีผลงาน
นำเสนอและการ
แสดง 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 4 

9. โครงการแข่งขัน
ท่องคำศัพท์
ภาษาญี่ปุ่น 

100 นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

80 นักเรียนมีความรู้
ความสามารถเข้าใจ
ได้นำประสบการณ์ไป
ใช้ในการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 

10. โครงการเทศกาล
Tanabata 

100 นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

100 นักเรียนมีความเข้าใจ
ในเรื่องของ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 
 

11. โครงการการ์ด 
ปีใหม่สไตล์ญี่ปุ่น 

100 นักเรียนได้เรียนรู้
การจัดทำการ์ดปี
ใหม่สไตล์ญี่ปุ่น 
 

100 นักเรียนมีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธืบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ

จัดการเรียนรู้
และพัฒนา
ศักยภาพ

ผู้เรียนให้ได้
มาตรฐาน 

12. โครงการแข่งขัน
คันจิ (Yanagawa 
Kanji Battle) 

100 นักเรียนได้เรียนรู้
และเพ่ิมทักษะ 

100 นักเรียนมีความารู้
ความเข้าใจในตัวอัษร
คันจิ 
 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 

13. โครงการแข่งขัน
ตอบปัญหาเกี่ยวกับ
ญี่ปุ่น  
(THE J-Quiz) 

100 นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

100 นักเรียนมีความรู้
ความสามารถเข้าใจ
ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 
 
 
 
 

 
14. โครงการ
ประกวดร้องเพลง
ภาษาญี่ปุ่น 
(Yanagawa Singing 
Contet) 

100 นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

100 นักเรียนกล้า
แสดงออกเกี่ยวกับ
การแสดงการร้อง
เพลงภาษาญี่ปุ่น 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 

15. โครงการเทศกาล
Sesuban 

100 นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

100 นักเรียนมีความเข้า
ในในวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ

จัดการเรียนรู้
และพัฒนา
ศักยภาพ

ผู้เรียนให้ได้
มาตรฐาน 

16. โครงการวัน
Haloween Yana-
gawa 

100 นักเรียนมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

100 นักเรียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอย่าง
มีความสุข กล้า
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7 
 

17. โครงการคลินิก
คณิตศาสตร์ 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 6 

18. โครงการแข่งขัน
ตอบปัญหา Pre Mi-
crosoft office Spe-
cialist (MOS) 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 
 
 

 
19. โครงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 6 

20. โครงการสนุกคิด
กับสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 6 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธืบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ

จัดการเรียนรู้
และพัฒนา
ศักยภาพ

ผู้เรียนให้ได้
มาตรฐาน 

21. โครงการกำจัด
จุดอ่อน 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 9 

22. โครงการสอบวัด
ระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่น 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 

23. โครงการเทศกาล 
(Bunkaasai) 
วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 8 

24. โครงการ 
YANANGAWA 
Sport Challenge 
2021 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธืบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ 

ที ่2 
พัฒนานักเรียน

ให้เป็นผู้มี
จิตสำนึก ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม และ

ศีลธรรม 

1. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย 

100 มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การเรียน
ภาษาไทยและ
ยกระดับผล 
O-NET 

100 นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริง มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การเรียนภาษาไทย
และยกระดับผล  
O-NET 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 9 

2. โครงการจากวัน
สุนทรภู่สู่วันรักษ์
ภาษาไทย 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 9 

3. โครงการธรรม
ศึกษาใสถานศึกษา 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 1 
 

4. โครงการประกวด
มารยาทไทยใน
สถานศึกษา 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 3 

5. โครงการวันสำคัญ  
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธืบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่2 
พัฒนานักเรียน

ให้เป็นผู้มี
จิตสำนึก ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม และ

ศีลธรรม 

6. โครงการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 3 

7. โครงการปลูกป่า
ชายเลนอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 6 

8. โครงการยุวชน
ประกันภัย 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 6 

9. โครงการพิธีไหว้ครู ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่3 
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

1. โครงการเพิ่มพูน
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ปฏิบัติการเชิง
ทัศนศึกษา 
(Field Tripe) 

100 นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้ ได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองจาก
แหล่งการเรียนรู้
หลาย ๆ แหล่ง 

100 นักเรียนมีพัฒนาการ
พัฒนาตนเองในด้าน
ทักษะการคิด ทักษะ
การนำเสนอ  

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 

2. โครงการโรงเรียน
เครือข่ายห้องเรียน 
ยานากาวา 
(Yanagawa Class) 

100 นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม และ
ได้ใช้ญี่ปุ่น ในการ
ประกอบกิจกรรม 
ในการเรียนการ
สอน 

100 นักเรียนมีทัศนคติเชิง
บวก เข้าใจวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น มีทัศนคติท่ีดี
ต่อการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 

3. โครงการMerry 
Christmas and 
happy new year 
2021 

90 นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม และ
ได้ใช้ภาษาไทย
อังกฤษและญี่ปุ่น
ประกอบกิจกรรม 

90 นักเรียนมีทัศนคติเชิง
บวกเข้าใจวัฒนธรรม
ที่แตกต่างได้และใช้
ภาษาไทย อังกฤษ
และญี่ปุ่นประกอบ
กิจกรรมได้ 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 7 

 



24 
 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่3 
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

4. โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ทำสื่อการ
เรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

100 มีอุปกรณ์การ
เรียน
ภาษาอังกฤษ 

90 มีอุปกรณ์การเรียน
และมีทัศนคติเชิง
บวกในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 7 

5. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ประเทศ
ญี่ปุ่น 

 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ตัวชี้วัดที่ 8 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่4 
ส่งเสริม

สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม

และ
กระบวนการ
เรียนรู้ โดย

บูรณาการภูมิ
ปัญญญาไทย
กับเทคโนโลยี 
มาใช้ในการ
เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

1. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ท้องถิ่น 

 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 3 

2. กิจกรรม-จากภูผา
มาหา ณ คอน  
(ม.1) 

 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 3 

3. กิจกรรม-วิถีชุมชน
คนลุ่มน้ำ 
(ม.2) 

 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่4 
ส่งเสริม

สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม

และ
กระบวนการ
เรียนรู้ โดย

บูรณาการภูมิ
ปัญญญาไทย
กับเทคโนโลยี 
มาใช้ในการ
เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

4. กิจกรรม-เครื่องถม 
ผ้ายกเนินธัมมัง หนัง
ตะลุง (ม.3) 

 
 
 
 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่5 
ส่งเสริม

สนับสนุน การ
นำเทคโนโลยี
มาใช้ในการ
จัดการเรียน 
การสอนและ
การเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

1.กิจกรรมSkype 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียนไทย-ญี่ปุ่น 

80 ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับนักเรียน
ญี่ปุ่น 

20 นักเรียนได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทน
นำเสนอผลงาน 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 

2.โครงการอัจฉริยะ
ภาพ A-Mathและโซ
โดก ุ

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 6 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่6 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอน และ
กิจกรรมอบรม

บ่มเพาะ
นักเรียนให้มี
ศักยภาพใน

การดำรงตน มี
ระเบียบวินัย มี
จริยธรรม มี
ความคิด

สร้างสรรค์ 
มุ่งม่ัน และ

ทะเยอทะยาน 
มีจิตอาสา รู้จัก

แบ่งปัน 

1. โครงการเทศกาล
วันเด็ก @ยานากาวา 

 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 7 
ตัวชี้วัดที่ 8 

2. โครงการคลินิก
วิชาการ  
(แก้ไขปัญหานักเรียน
แบบร่วมมือ) 

 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 
 

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการกิจกรรม
ชุมนุม 

 
 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่6 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอน และ
กิจกรรมอบรม

บ่มเพาะ
นักเรียนให้มี
ศักยภาพใน

การดำรงตน มี
ระเบียบวินัย มี
จริยธรรม มี
ความคิด

สร้างสรรค์ 
มุ่งม่ัน และ

ทะเยอทะยาน 
มีจิตอาสา รู้จัก

แบ่งปัน 

4. โครงการหนึ่ง
เดือนหนึ่งนิทรรศการ 

 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4 

5. โครงการส่งเสริม
การอ่านเชิงกลยุทธ์ 

100 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

100 มีกลยุทธ์ส่งเสริมการ
อ่าน นักเรียนอ่านหา
ที่ครูกำหนด 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 9 

6. โครงการเกียรติยศ
นักเรียนยานากาวา 

100 ร่วมกิจกรรมวัน
เกียรติยศ
นักเรียน 

100 นักเรียนมีความรัก 
ความผูกพันธ์กับ
น้องๆและโรงเรียน 
เกิดความภาคภูมิใจ
ในกิจกรรมวัน
เกียรติยศของ
นักเรียน ม.3 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 5 
ตัวชี้วัดที่ 8 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่6 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอน และ
กิจกรรมอบรม

บ่มเพาะ
นักเรียนให้มี
ศักยภาพใน

การดำรงตน มี
ระเบียบวินัย มี
จริยธรรม มี
ความคิด

สร้างสรรค์ 
มุ่งม่ัน และ

ทะเยอทะยาน 
มีจิตอาสา รู้จัก

แบ่งปัน 

7. โครงการสหกรณ์
โรงเรียน 

80 นักเรียนและครู
เป็นสมาชิก
สหกรณ์โรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน 

80 นักเรียนมีการวาง
แผนการใช้จ่าย 
ประหยัดอดออม 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่7 
ส่งเสริมและ
สนับสนุน การ
จัดการเรียน
การสอน และ
กิจกรรมโดย
ผสานศาสตร์

พระราชา และ
พระราชดำริ

ของ
พระบาทสมเด็
จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอ

ดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 

1. โครงการพัฒนา
ห้องเรียนและ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ 

100 ได้ใช้บริการ
ห้องเรียน และ
เทคโนโลยี 

60 ได้รับการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี
ประกอบการเรียน
ห้องเรียนเอื้ออำนวย
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 9 

2. โครงการหารายได้
ระหว่างเรียน 
(ทุนการศึกษาสำหรับ
นักเรียนคุณภาพ) 

 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที ่1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 2 

3. โครงการลูกเสือ 
ยานากาวาพอเพียง
เคียงสังคม 

 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดที่ 2 

 
 
 



32 
 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่8 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และพัฒนาครู
ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 
ที่คุรุสภากำหนด 

1. โครงการพัฒนา
ระบบงานวัดผล 

100 ปรับปรุง และ
จัดการระบบให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

100 มีความรู้และพัฒนา
หลักสูตร ดำเนินการ
วัดผลประเมินผลได้
อย่างเป็นระเบียบ
และถือปฏิบัติ 

มาตรฐานที ่1 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 6 

2. โครงการระบบ
แจ้งวันลาของครูและ
บุคคลากร 

100 ปรับปรุง และ
รายงานผลระบบ
วันลา 

100 มีความพึงพอใจใน
การบริการรายงาน
ผลระบบวันลาของครู 
บุคคลากร 

มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 10 

การบริหารคุณภาพ
เชิงกลยุทธ์ 

       

- การประมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาและ
การจัดทำรายงาน 
SAR 

100 เรียนรู้เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร
และกิจกรรม 
โครงการ 

100 มีแนวทางในการ
พัฒนาองค์กร 

มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
(อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์  

ที ่8 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และพัฒนาครู
ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 
ที่คุรุสภากำหนด 

- สัมมนาสรุปผลงาน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

100 จัดทำรายงาน
สรุปผลงาน
ประจำปี 

100 มีความรู้เรื่องการสรุป
งานและการพัฒนา
ตนเอง ได้นำเสนอ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี
อย่างมีรูปแบบ 

มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 
มาตรฐานที ่3 
การจัดการ
เรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 10 

- กิจกรรมจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและศึกษา
ดูงาน โรงเรียน
คุณภาพทางเลือก 

 
 

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 5 

- กิจกรรมสันทนา
การประจำปี YNGW 

 
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

มาตรฐานที่ 2 
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 
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***  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า  ข้อ   
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1 ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 
 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก

ทั้งหมด 
ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย        
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ        
3. ด้านสังคม        
4. ด้านสติปัญญา        

  
     4.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
             เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณิตศาสตร์ 28 28 23.75 29.60 27.48 23.75 -3.73 -13.57 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 28 28 30.25 32.52 35.92 31.50 -4.42 -12.31 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 28 28 51.80 70.20 62.99 63.99 1 1.59 มีพัฒนาการไม่

ถึงร้อยละ3 
ภาษาอังกฤษ 28 28 28.31 42.93 45.16 34.38 -10.78 -17.11 ไม่มีพัฒนาการ 

  
  ***   (4)  =   (3) – (2)    กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
  ***   (5)  =   (4) x 100    ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 

     ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ  มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า 
“มีพัฒนาการ” 
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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5. จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป    
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/
รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรีย
นที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรีย
นที่มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 27 11 40.74 45 32 71.11 28 21 75.00 
คณิตศาสตร์ 27 5 18.52 45 6 13.33 28 5 17.86 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

54 31 57.41 90 39 43.33 56 34 60.71 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

54 14 25.93 90 44 48.89 56 34 60.71 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

54 50 92.59 90 85 94.44 56 54 96.43 

ประวัติศาสตร์ 27 20 74.96 45 40 88.89 28 22 78.57 
ศิลปะ 54 20 92.59 90 85 94.44 56 54 96.43 
การงานอาชีพ 27 13 48.15 45 21 46.67 28 27 96.43 
ภาษาต่างประเทศ 27 15 55.56 45 26 57.78 28 27 75.60 
รายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม
.... 

         

ภาษาอังกฤษ  
(ฟัง-พูด) 

27 24 88.89 45 32 71.11 28 23 82.14 

คณิต (เพ่ิมเติม) 27 4 14.81 45 6 13.33 28 3 10.71 
วิทย์ (Pre-Mos 
Certificate) 

27 8 29.63 45 28 62.22 28 27 96.43 

ภาษาญี่ปุ่น 27 12 44.44 45 17 37.78 28 17 60.71 
หน้าที่พลเมือง 
(คสช.) 

27 20 74.07 45 40 88.89 28 22 78.57 

ทักษะชีวิตและ
โครงงาน (PBL) 

27 6 22.22 45 19 42.22 28 27 96.43 
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6. ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

(Common European 
Framework of Reference 

for Languages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบอ่ืนๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทียบตาราง

มาตรฐาน) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
ป.1 - - - - - - - - - 
ป.2 - - - - - - - - - 
ป.3 - - - - - - - - - 
ป.4 - - - - - - - - - 
ป.5 - - - - - - - - - 
ป.6 -         
ม.1 27 - - - - - - - - 
ม.2 45 45 6 14 4 3 - - - 
ม.3 28 27 4 9 3 - - - - 
ม.4 - - - - - - - - - 
ม.5 - - - - - - - - - 
ม.6 - - - - - - - - - 

 
7. นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือการ
พัฒนา ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการ
พัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มี
ความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที ่ทำให้สถานศึกษา
ประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ  มีหลักฐานของ
ความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั ้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู ้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ 
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ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. กิจกรรม Home Room Test 
มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 

ขั้นพ้ืนฐาน 

2. ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) มาตรฐานที่ 2 ขั้นพ้ืนฐาน 
3. การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในแบบเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(แบบQA1-QA5) 

 
มาตรฐานที ่2 

 
ขั้นพ้ืนฐาน 

4. Platform การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของ
นักเรียน “SugoiNihongo” 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 
8. รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  

8.1. ปีการศึกษาปัจจุบัน 
 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1.  
- 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 
- 

 

2.  
- 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 
- 

 

3.  
- 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 
- 

 

4.   
- 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 
- 

 

 
8.2. ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - -  
4. โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - -  
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - -  
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9. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด 

√  

2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ √  
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning √  
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) √  
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

√  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

√  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ √  
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ภาษาญี่ปุ่น √  
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน √  
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ √  

 
10. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

 

รอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553)  - 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558)  - 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้านที่ 1 ................ 

ด้านที่ 2 ................ 
ด้านที่ 3 ................ 

ด้านที่ 1 .....-........... 
ด้านที่ 2 ......-.......... 
ด้านที่ 3 .......-......... 

 
11. หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 [√] สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

       

1 มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 

   
90 

 
101 

 
93 

 
92.80 

ยอด
เยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

√     
95 

 
94.06 

 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการเขียนในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

√     
95 

 
94.06 

 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการสื่อสารในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

√     
95 

 
94.06 

 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการคิดคำนวณใน
แต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

√     
86 

 
85.15 

 

2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

   
90 

 
101 

 
101 

 
100 

 
ยอด
เยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดย
ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

√     
 

101 

 
 

100 

 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

√     
101 

 
100 

 

 

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

√    101 100 
 

 

3 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

  90 101 98 97.03 ยอด
เยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเอง
และการทำงานเป็นทีม 

  √     
101 

 
100 

 
 

 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต 

√     
 
 

95 

 
 
 

94.06 

 

4 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

   
90 

 
101 

 
101 

 
100 

ยอด
เยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

√     
101 

 
100 

 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

√     
 

101 

 
 

100 

 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  90 101 91.81 92.73 ยอด
เยี่ยม 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

√     
95 

 
94.06 

 

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพ้ืนฐานเดิม 

√     
59.76 

 
60.36 

 

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอ่ืน ๆ 

√     
28 

 
27.72 

 

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

  90 101 101 100 ยอด
เยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

√     
101 

 
100 

 

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ทำงานหรืองานอาชีพ 

√     
101 

 
100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 
ทัง้หมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        
 7.1...        
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

       

1 การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

   
95 

 
101 

 
101 

 
100 

ยอด
เยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา   

√     
101 

 
100 

 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ค่านิยมและจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

√     
101 

 
100 

 

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

  95 101 101 100 ยอด
เยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย  

√     
101 

 
100 

 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

√     
101 

 
100 

 

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

   
95 

 
101 

 
101 

 
100 

ยอด
เยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 

√     
 

101 

 
 

100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 
 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
*** 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ ไม่ 

ปฏิบัติ 

 
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

  95 101 101 100 ยอด
เยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการ
รักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

√     
 

101 

 
 

100 

 

4.2 ร้อยละของผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

√     
101 

 
100 

 

5 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        
 5.1...        
                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จำนวนประเด็นพจิารณา 
98.20 ยอด

เยี่ยม 
 
*  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑท์ี่โรงเรียนกำหนด 
 
                                                                                จำนวนผู้เรียนทั้งหมด  
 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 
จุดเน้น : ผู้เรียน เก่ง ดี มีคุณธรรม คล่องสองภาษา มีความมุ่งม่ัน ทะเยอทะยาน เอ้ืออาทรแบ่งปันและ จิต
อาสา          
          ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมยานากาวา ประกาศยกระดับการจัดการคุณภาพนักเรียน ก้าวสู่สากล
ด้วยการเทียบเคียงนักเรียนญี่ปุ่น ในระดับเดียวกัน เมื่อประเมินผ่าน 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(คนดี) เมื่อมองผ่านตัวนักเรียน เรื่องความมีวินัย การให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อ่ืน และความรับผิดชอบ 2) ด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด (คนเก่ง) เมื่อมองผ่านผลงานการคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา 
ในกิจกรรม Creativity @ Arts ,Project base learning & Problem base learning : PBL, การใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดทำ Clip VDO,นำเสนอและเผยแพร่ในโลกโซเชียลออนไลน์ รวมทั้งการเลือกใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น สื่อสารนำเสนอผลงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม พัฒนาสร้างศักยภาพของตนเอง ให้
สามารถแข่งขัน กับเยาวชนโลกในสาขาที่ตนเองถนัดได้ และ 3) ด้านความเป็นไทยและจิตสำนึกสากล (คนมี
ความสุข) เมื่อมองผ่านการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน การร่วมกิจกรรมสาธารณะ (Public 
Mind) บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะอย่างเต็มใจเคารพกฏกติกาสังคมให้การต้อนรับเพ่ือนชาวไทยต่างพ้ืนถิ่นและ
ชาวต่างชาติ  สามารถปรับตนร่วมกิจกรรมอย่างเข้าใจวัฒนธรรม (Cross Culture) ในฐานะพลโลก (World Citi-
zen)  การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active teaching & 
Learning) โดยครูประจำวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควบคู่กับการประกันคุณภาพตัวชี้วัดด้านคุณภาพผู้เรียนตาม
แนวทางท่ีโรงเรียนกำหนดให้ดังต่อไปนี้   
 
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเด็นพิจารณา : 1.1. มีความสามารถ ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
วิธีดำเนินการ    
             โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 90  โดยเน้นการจัดการเรียนการ
สอน เรื่องการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นกลุ่มงานวิชาการยังกำหนดให้ ครูประจำวิชาทุกคนสอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เชิงกลยุทธ์ (นักเรียนอ่านสิ่งที่ครูต้องการให้อ่านโดยไม่รู้ตัว) ทุกรายวิชา ทั้งนี้ครูสามารถเสริมการเขียน การสื่อสาร 
หรือการคิดคำนวน ให้เหมาะสมด้วยโจทย์ เนื้อหาเพิ่มเติมได้  
ขั้นวางแผน  
    1. คณะกรรมการบริหารจัดกิจกรรมสรุปผลงานประจำปีการศึกษาการศึกษา เพ่ือถอดบทเรียนผลการจัดการ
เรียนการสอนของครูประจำวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชี้ประเด็นจุดเด่น จุดอ่อน ให้ที่ประชุมทราบ โดยเฉพาะ
ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)ปีการศึกษา 2563 
    2. สมาชิกท่ีประชุมร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดทำแนวทางยกระดับคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลด้าน การอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวน  
ขั้นดำเนินการ 
      1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      2. ครูประจำวิชาจัดทำแผนจัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวน  
      3. ครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวน 
หลากหลาย  
             3.1. การจัดป้ายส่งเสริมการอ่าน เพ่ือตอบปัญหา 
             3.2. การจัดป้ายข่าวสารโลก ป้ายต้นไม้พูดได้ 
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             3.3. การเล่าข่าวหน้าเสาธง  การเล่าข่าวหน้าชั้นเรียน 
             3.4. การประกวดเรียงความ  และบทละคร 
             3.5. การแสดงละครเวที (การท่องบทละคร) 
             3.6. การสอบวัดความรู้ด้านการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  T - DET  
             3.7. การนำเสนอโครงงาน PBL รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา 
      4. ครูประจำวิชา ทดสอบวัดประเมินผลด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณตามแผนปฏิทินวิชาการ
วัดผล 
      5. ครูประจำวิชาจัดทำสรุปผลและนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการคิด
คำนวณ 
ขั้นติดตามประเมินผล 
     1. ฝ่ายวิชาการสำรวจหัวเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูรายบุคคล 
     2. ฝ่ายวิชาการติดตามผลการดำเนินการตามหัวเรื่องที่ครูแจ้งไว้ 
     3. ฝ่ายวิชาการจัดทำแบบสำรวจสอบถามนักเรียน เรื่องการดำเนินการตามหัวเรื่องที่ครูแจ้งไว้ 
     4. ฝ่ายวิชาการสรุปผลตามแบบสำรวจสอบถามนักเรียนและนำเสนอในที่ประชุมครูเพ่ือทราบทั่วกัน 
     5. สมาชิกท่ีประชุมร่วมสะท้อนผล การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณและ
กำหนดแนวทางปรับปรุงร่วมกัน 
ขั้นปรับปรุง 
     1. ครูประจำวิชานำแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณไปดำเนินการ
ต่อเนื่อง 
     2. ฝ่ายวิชาประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการส่งเสริมการอ่านในกลุ่มไลน์ของครูและผู้ปกครองนักเรียน 
     3. ฝ่ายวิชาการติดตามผลและกำชับการดำเนินงานของครูในที่ประชุมต่อเนื่อง  
     4. ครูประจำวิชาทุกคนเขียนรายงานผลการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
คำนวณ ตามแบบ QA2 ที่วิชาการกำหนดส่งให้ผู้บริหาร 
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
     ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ “ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 92.5 ” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทั้งนี้เพราะมี
การดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้  
     1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละรดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
     2. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีทักษะในการเขียน ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
     3. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
     4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
สรุป จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า นักเรียนมีความสามารถ ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ มีเอกสารหลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
      1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้น 
      2. รายชื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูรายบุคคล 
      3. รายงานผลสัมฤทธิ์รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา(ได้คิด ได้ทำ และได้นำเสนอ) 
      4. คลิป วิดีโอ การนำเสนอโครงงานนักเรียน 
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ประเด็นพิจารณา : 1.2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหา 
วิธีดำเนินการ  
               โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ร้อยละ 90  โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ปกติเพ่ือพัฒนาการคิด ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และศิลปะ แล้ว โรงเรียนยัง
ส่งเสริมพัฒนาการคิดข้ันสูง คิดอย่างมีกระบวนการ โดยกำหนดรายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากา
วา ( Life skills and Project & Problem base learning : PBL ) ซึ่งนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน  
เพ่ือส่งเสริมการคิด (Think) การลงมือทำ (Do) การแก้ไขปัญหา (Solve problems) และได้นำเสนอ 
(Presented)  ตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นวางแผน 
     1. ประชุมครูมอบหมายการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ศิลปะ ฯลฯ ตามแผนการจัดการเรียนปกติ และ 
     2. ประชุมครูทุกคนให้มีบทบาทเป็นโค้ชที่ปรึกษาโครงงานนักเรียน ในรายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียน
ยานากาวา และให้ความรู้เรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ขั้นดำเนินการ 
    1. ขั้นจุดประการความคิดนักเรียน และกระบวนการในการทำโครงงาน โดยครูประจำวิชา 
         1.1 ระดับชั้น ม.1 หัวเรื่องที่กำหนดให้ คือ อาหารสำรับสำหรับคนที่เรารัก และ Climate Change  
         1.2 ระดับชั้น ม.2 โครงงาน (Project base learning ) หัวเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ  
         1.3 ระดับชั้น ม.3  
                         ภาคเรียนที่ 1 การแก้ปัญหา (Problem base learning) เรื่องท่ีสนใจ 
                         ภาคเรียนที่ 2 วิชาการประกอบการ โดยกำหนดให้นักเรียนนำผลงานโครงงานที่นักเรียนชอบ
ที่สุด มาวางแผนการประกอบอาชีพและการขาย บูรณาการกับวิชาการงาน และวิชาเทคโนโลยีซอร์ฟแวร์ประยุกต์ 
     2. ขั้นเลือกครูที่ปรึกษาโครงงาน โดยนักเรียน/กลุ่มนักเรียนสามารถเลือกครูและบุคลากรวิชาการ เป็นที่
ปรึกษาโครงงานนักเรียน 
     3. ขั้นปรับความคิด ครูที่ปรึกษารับฟังความคิดนักเรียน เรื่อง หัวเรื่องโครงงาน วัตถุประสงค์เป้าหมาย และ
สะท้อนคิดด้วยคำถาม เพ่ือให้นักเรียนเห็นความยากง่าย ความลุ่มลึก เนื้อหา ข้อมูลของหัวเรื่อง ซึ่งนักเรียนอาจ
เปลี่ยนหัวเรื่อง หรือเปลี่ยนครูที่ปรึกษาใหม่ได้ 
     4. ขั้นเขียนบทปฏิบัติการ ครูที่ปรึกษาเห็นชอบหัวเรื่องของนักเรียน กำกับให้นักเรียนเขียนแผนปฏิบัติการ 
ตามภาระงานตามกรอบที่ครูประจำวิชากำหนดให้ (การเริ่มต้นโครงงาน การปฏิบัติทดลองและการแก้ไขปัญหา 
การเขียนรายงาน การสรุปผลงาน และการนำเสนอองค์ความรู้/ผลงาน) 
     5. การพิชิตโครงงาน  ครูที่ปรึกษา กำกับติดตามการปฏิบัติการทดลองของนักเรียนและป้อนคำถามเพ่ือ
กระตุ้นสร้างแรงจูงใจท้าทายให้นักเรียนดำเนินการ ให้ประสบผลสำเร็จ และร่วมเสนอแนวคิดท้าทายให้นักเรียน
ยกระดับผลงานให้สมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้หากว่าพบปัญหาหรืออุปสรรค 
     6. ขั้นสรุปผลและเขียนรายงาน  ครูที่ปรึกษาติดตามผลการปฏิบัติการของนักเรียน แบ่งหน้าที่กันรวบรวม
ข้อมูล แต่ละขั้นตอนมารวมกัน และเขียนเป็นแบบรายงานโครงงานที่ครูประจำวิชากำหนด 
     7. ขั้นสื่อสารและนำเสนอ  นักเรียน/กลุ่มนักเรียนจัดทำสรุปย่อการทำโครงงานใน รูปแบบโปสเตอร์  Power 
point  Clip VDO เพ่ือนำเสนอให้คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งวิพากษ์โครงงาน   
        *-กรณีนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนนำเสนอขายผลงานในรูปแบบออนไลน์            
 



48 
 

 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
      1. สังเกตการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลการสอนของครู 
      2. ข้อมูลการเลือกครูที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน 
      3. จำนวนโครงงานของนักเรียนแต่ละภาคเรียน 
      4. สังเกตการปฏิบัติการโครงงานของนักเรียนในคาบเรียนที่กำหนดให้ และนอกเวลาเรียน 
      5. ฝ่ายวิชาการ สอบถามความก้าวหน้าโครงงานนักเรียนจากครูที่ปรึกษาโครงงานรายบุคคล 
      6. ครูที่ปรึกษาโครงงาน (โค้ช) ช่วยกันสรุปและกำหนดแนวทางแก้ไขพัฒนาการทำโครงงานของนักเรียน 
ขั้นปรับปรุง  
       1. ครูที่ปรึกษา นำข้อมูลจากท่ีประชุมไปโค้ชนักเรียน  
       2. ครูที่ปรึกษา นำข้อมูลที่จากการปรับปรุงมาแลกเปลี่ยนกันในที่ประชุมและช่วยกันสรุปและนำไปปรับใช้
เป็นวงรอบจนถึงขั้นการสื่อสารและนำเสนอผลงาน 
       3. ครูที่ปรึกษา จัดทำสรุปผลการโค้ชพัฒนาศักยภาพนักเรียน พร้อมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อนักเรียน
ในที่ปรึกษาจบนำเสนอ เพ่ือให้เห็นว่าความสำเร็จของนักเรียนครูโค้ชพัฒนาอย่างไร 
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
            ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ “ ยอดเยี่ยม ร้อยละ  100   ” สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
(ร้อยละ 90) ทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้  
       1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง อย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
        2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
        3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล 
สรุป จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล มีเอกสารหลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์  
ดังนี้ 
        1. รายชื่อโครงงานนักเรียนและครูที่ปรึกษา 
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา 
        3. เล่มรายงานโครงการของนักเรียนนักเรียน 
        4. Clip VDO และสื่อการนำเสนอโครงงานนักเรียน 
        5. สื่อPower point การนำเสนอสรุปผลการโค้ชพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงงาน 
 

ประเด็นพิจารณา : 1.3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
วิธีดำเนินการ  
         โรงเรียนมัธยมยานากาวา กำหนดค่าเป้าหมายผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๙๐ 
โดย การส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการคิดสร้างสรรคควบคู่กับการเรียนการสอนรายวิชารายวิชาทักษะชีวิตและ
โครงงานนักเรียนยานากาวา การจัดการเรียนการสอนรายวิชา Creativity @ Arts รายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รายวิชาคณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ อย่างมีขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นวางแผน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชุมสรุปผลการการดำเนินงาน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดย นำจุดเด่น 
จุดด้อย และจุดพัฒนา จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษาที่ผ่านมา มาพิจารณา เพื่อกำหนด
แนวทางในการยกระดับคุณภาพ ดังนี้ 
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1. จัดประชุมครูและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ทบทวน ภารกิจ เป้าหมายของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  
   2. การพัฒนาครูทุกคนให้เป็นโค้ชในการให้คำปรึกษาและจัดการเรียนการสอน โครงงานนักเรียน 
   3. ครูประจำวิชา ทบทวนหลักสูตร และจัดทำแผนกิจกรรมจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 
   4. ครูจัดทำแผนงาน โครงการ สนองเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
   5. โรงเรียนรวบรวมแผนงาน โครงการ หลอมรวมเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
   6. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม และจัดค่ายวิชาการ 
   7. กำหนดโครงสร้างการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ขั้นดำเนินงาน  
  1. ครูประจำวิชา จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางสอน  
     1) รายวิชารายวชิาคณิตศาสตร์ 
     2) รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     3) การจัดการเรียนการสอนรายวิชา Creativity @ Arts     
     4) การจัดการเรียนการสอนบูรณาการรายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา  
  2. นักเรียน ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมที่ครูประจำวิชามอบหมาย 
  3. นักเรียนและครูที่ปรึกษาร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการโครงงาน และนวัตกรรม 
      1) รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา 
  4. นักเรียนดำเนินการตามแผนงาน โครงงานและนวัตกรรม  
      1) กิจกรรมค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
ขั้นติดตามประเมินผล 
  1. นักเรียนนำเสนอผลงาน โครงงานและนวัตกรรม 
  2. ครูประจำวิชา ตรวจสอบและประเมินผลงานนักเรียนรายบุคคล/กลุ่ม 
  3. ครูที่ปรึกษาโครงงานนวัตกรรม กำกับให้นักเรียนนำเสนอผลดำเนินงานเพ่ือติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
  4. ครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษา รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
  5. คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดค่ายวิชาการ 
ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
  1. ครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษา ชี้ประเด็นให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อยในการดำเนินงานของ
นักเรียนเพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้ เป็นระยะ ตามแผน 
  2. นักเรียนเจ้าของผลงาน โครงงาน และนวัตกรรม ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
  3. ครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษาบันทึกการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  4. ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนำเสนอสรุปผลงานดำเนินการประจำปีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน  
         ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ “ ยอดเยี่ยม ร้อยละ  97.5   ” สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด   
(ร้อยละ 90) ทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้  
  1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและการทำงานเป็นทีม  
  2. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
สรุป ผลการพัฒนา จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพบว่า ร้อยละ 97.5 ของ นักเรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม. โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
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  1. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา   
  2. โครงงานประเภทวิจัย ทดลอง รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา  
  3. ผลงานคลิปวิดิโอ ของนักเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์  
  4. ผลงานคลิปวิดิโอ ของนักเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์  
  5. ผลงานคลิปวิดิโอ ของนักเรียนรายวิชา Creativity @ Arts  
  6. ผลงานการผลิตสื่อโดยใช้โปรแกรม Word ,Power point, Excel  รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์  
  7. ผลงานการสร้างภาพยนตร์สั้นของนักเรียน รายวิชาภาษาไทยบูรณาการสังคมศึกษา 
  

ประเด็นการพิจารณา : 1.4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วิธีดำเนินการ  
           โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ90 ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Pre MOS Certificate) รายวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาออกแบบและ
เทคโนโลยี และวิชาวิทยาการคำนวณ  เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีของนักเรียน 
          นอกจากนี้แล้วด้วยสถานการณ์ Covid – 19 ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอน แบบออน
ไซต์ในชั้นเรียนได้ โรงเรียนจึงกำหนดให้ครูทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ซึ่งเป็นการเรียนที่ทั้งครูและนักเรียนต้องมือสื่อเทคโนโลยี เช่น มือถือ โน้ตบุ๊ค เทปเลต เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ต้ัง
โต๊ะ ประกอบการเรียนการสอน โดยมีสัญญาณอินเตอร์เนต และแอฟลิเคชั่น  เป็นตัวเชื่อมระหว่างครูกับนักเรียน 
ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นวางแผน  
        1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามที่ต้นสังกัดกำหนดให้ 
        2. จัดประชุมครูและบุคลากร เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
        3. ฝ่ายวชิาการสำรวจสื่อเทคโนโลยีการสื่อสาร เครื่องมือของครูและนักเรียน 
        4. จัดทำตารางเรียนตารางสอนสำหรับครูและนักเรียน ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ 
ขั้นดำเนินการ     
        1. ครูประจำวิชาปรับแผนการสอนและจัดทำสื่อประกอบแผนการสอนออนไลน์ 
        2. ครูเลือกแฟลตฟอร์ม ที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เช่น Zoom ,Google Meet ,face book 
live ,Line  
        3. ครูประจำวิชาส่ง Link ห้องเรียนให้นักเรียนเข้าห้องเรียน เพ่ือเข้าเช็คชื่อพร้อมปฏิบัติการเรียน 
        4. ครูนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบกิจกรรมการเรียนรู้รายเนื้อหา (การนำเข้าสู่
บทเรียน/แจ้งจัดประสงค์ การปฏิบัติกิจกรรมการเรียน  การสรุปผลการเรียน และการนัดหมายบทเรียนต่อไป) 
        5. ครูประจำวิชา ดำเนินการทดสอบออนไลน์ มอบหมายภารงานและนักเรียนส่งผลงาน และการสอบวัดผล
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนออนไลน์ โดย Google Platforms   
ขั้นติดตามประเมินผล 
         1. ฝ่ายบริหารติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูและการเข้าเรียนของนักเรียน โดย เปิดกลุ่มไลน์
ระดับชั้นเรียนให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกลุ่ม  
         2. กำหนดให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนเปิดกลุ่มไลน์และเชิญผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม 
เพ่ือติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนในปกครองและการรับส่งภาระงานที่ครูมอบหมาย 
         3. ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบออนไลน์ 
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ขั้นปรับปรุง 
         1. ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1  
         2. นำผลการถอดบทเรียนไปปรับปรุงการเรียนการสอน ระยะที่ 1 
         3. ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 2 
         4. ปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 2 เป็นแบบ Hybrid (ออนไซต์นักเรียนอยู่ประจำ และ
ออนไลน์นักเรียนที่อยู่ที่บ้าน)  
         5. จัดการวัดประเมินผล แบบPaper Test และ Online Test  
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
          ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ “ ยอดเยี่ยม ร้อยละ  100   ” สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
(ร้อยละ 90) ทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้  
          1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           2. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
สรุป ผลการพัฒนา จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพบว่า ร้อยละ 100 ของ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ซอฟต์แวร์ประยุกต์ วิชาออกแบบเทคโนโลยี วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  วิชาวิทยาการคำนวณ  
          2. สื่อpower point การนำเสนอโครงงานนักเรียน 
          3. Clip VDO ผลงานนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 
และรายวิชาศิลปะ (Creativity & Arts) 
          4. ผลงานการออกแบบ Poster Infographic นำเสนอของนักเรียนในกิจกรรมค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์  
          5. ผลงานการผลิตภาพยนตรส์ั้น ในรายวิชาภาษาไทยบูรณาการสังคมศึกษา 
          6. ผลงานการผลิตสื่อและการนำเสนอเพ่ือการแนะนำแบบออนไลน์โรงเรียนของนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระ
วิชา และคณะกรรมการนักเรียน 
 

ประเด็นพิจารณา : 1.5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
วิธีดำเนินการ           
                   โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 90  โดยกำหนดคะแนน
มาตรฐานระดับโรงเรียน ที่ 60 คะแนน (ระดับ 2 คือผลการเรียนขั้นต่ำของนักเรียนรายบุคคล) ซึ่งครูประจำวิชา
ทุกคนต้องจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลการเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง มิใช่ปล่อยในนักเรียนมี
ผลการเรียนตามชะตากรรม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญของครูประจำวิชาทุกคนต้อง จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สัมพันกันทั้งสามระบบ คือ ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน อย่างเข้าใจ  กรณีท่ีครูพยายามจนสุดความสามารถแล้วศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนไม่สามารถ
ทำคะแนนได้ถึง 60 คะแนน เมื่อฝ่ายบริหารตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ได้ ระดับผลการเรียน 1 หรือ 1.5 ได้  
ดังนั้นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นวางแผน 
    1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้าน เน้น คนเก่ง คนดี และคนมีความสุข 
    2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สรรหาครูที่มีความเหมาะสม เพ่ือมอบหมายงานจัดการเรียนการสอนและ
การดูแลนักเรียน 
    3. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดทำเป้าหมายการประกันคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 
    4. ฝ่ายบริหารโรงเรียน จัดทำคำสั่งมอบหมายภาระงานประจำปีการศึกษา  
ขั้นดำเนินการ 
     1. ครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอนตามแผนกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา 
     2. ครูกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม งานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
             2.1 กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย 
             2.2 กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดสอบระดับนานาชาติ T-DET 
             2.3 กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
             2.4 กลุ่มสาระวิชาศิลปะ จัดกิจกรรม Creativity & Arts 
             2.5 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) จัดกิจกรรม Tanabata  
             2.6 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จัดกิจกรรม Halloween Christmas & Happy new year 
             2.7 กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ MOS  
      3. งานแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรม  
            3.1 ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนยานากาวา  
            3.2 ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์   
            3.3 การสอนเสริมรายวิชาหลักเพ่ือการศึกษาต่อและการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   
            3.4 การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
       4. การติดตามผลการเรียนและการแก้ไขปัญหาผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านผลการเรียนโดยครู
ประจำวิชา       
ขั้นติดตามประเมินผล 
       1. ฝ่ายบริหารติดตามผลการเรียนการสอนของครูประจำวิชา  
       2. การวัดประเมินผลการเรียนของนักเรียนกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
       3. ฝ่ายบริหารกำกับติดตามผลการจัด กิจกรรม และงาน โครงการ ของกลุ่มสาระวิชาและฝ่ายงานที่กำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ขั้นปรับปรุง 
        1. ฝ่ายวิชาการและวัดผลนำสรุปผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและค่าเฉลี่ยรายวิช กลุ่มสาระวิชาและ
ภาพรวมระดับโรงเรียน แจ้งให้ที่ประชุมครูทราบ รายภาคเรียนที่ 1 
        2. ครูประจำวิชา นำข้อมูลที่ฝ่ายวิชาการวัดผลแจ้งให้ทราบ นำไปปรับปรุงแก้ไขผ่านการจัดการเรียนการ
สอนการจัดกิจกรรม และการวัดประเมินผลในภาคเรียนที่ 2 
        3. ฝ่ายวชิาการและวัดผลนำสรุปผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและค่าเฉลี่ยรายวิช กลุ่มสาระวิชาและ
ภาพรวมระดับโรงเรียน ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และการประกันคุณภาพที่โรงเรียนกำหนด หรือไม่  
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ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
      ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ “ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98.20 ” สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
(ร้อยละ 90) ทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้  
      1. ร้อยละ 95.54 ของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ( ไม่ติด ๐ ร )                   
      2. ร้อยละ 60.36 ของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพ้ืนฐานเดิม 
(ระดับ 3 ขึ้นไป) 
      3. ร้อยละ 27.72 ของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 
(ผลสอบ O-NET) 
สรุป ผลการพัฒนา จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพบว่า ร้อยละ 98.20 ของ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
      1. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนรายบุคคล  ( เฉลี่ย 3.03 ) 
      2. ผลการเรียนเฉลี่ยทุกลุ่มสาระวิชาระดับโรงเรียน  ( เฉลี่ย 3.07 ) 
      3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1  ( เฉลี่ย 3.10 ) 
      4. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาเพ่ิมเติม ภาคเรียนที่ 1  ( เฉลี่ย 3.26 ) 
      5. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2  ( เฉลี่ย 2.97 ) 
      6. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาเพ่ิมเติม ภาคเรียนที่ 2  ( เฉลี่ย 2.95 ) 
      7. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 ( เฉลี่ย 38.40 ) 
      8. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบประเมินผลคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์นานาชาติ T-DET 
           8.1 วิชาคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ( ค่าเฉลี่ย 40.33 ) 
           8.2 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ( ค่าเฉลี่ย 57.33) 
       9. คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน ( เฉลี่ย 3.32 ) 
      10. คะแนนเฉลี่ยภาษาญีปุ่นระดับโรงเรียน ( เฉลี่ย 2.83 ) 
       

ประเด็นพิจารณา : ๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
วิธีดำเนินการ 
               โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐  โดยการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการงานอาชีพ และการเรียนการสอนเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ในรายวิชาสังคมศึกษา นอกจากนั้นแล้วกลุ่มงาน
บริหารวิชาการกำหนดให้ กิจกรรมแนะแนวจัด กิจกรรม 100 อาชีพ ด้วยการเชิญผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพมา
พูดคุยหรือบรรยายให้นักเรียนฟัง และอีกหนึ่งรายวิชาคือ วิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยายนากาวา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนกำหนดปรับกิจกรรมการทำโครงงานเป็นกิจกรรมวิชาประกอบการ โดย
กำหนดให้นักเรียนเลือกผลงานจากโครงงานมาพัฒนาเป็น สินค้า แล้วทำแผนธุรกิจประกอบการขายออนไลน์
ร่วมกับครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี แล้วประกาศขายสินค้าออนไลน์เป็นสถานการจำลอง 
(Simulation Marketing online) มีผู้ปกครองนักเรียนและครูผู้สอนรายวิชาอ่ืนๆ และเพ่ือนนักเรียนเข้ามาเลือก
ซื้อสินค้า  ดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นวางแผน 
   1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ จัดทำแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   2. ฝ่ายวชิาการจัดทำปฏิทินวิชาการวัดผล และแผนกิจกรรม 100 อาชีพ 
   3. มอบหมายครูประจำวิชาและครูแนะแนว จัดกิจกรรมตามแผน 
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ขั้นดำเนินการ 
   1. ครูประจำวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ 
   2. ครูแนะแนวจัดกิจกรรม 100 อาชีพ โดยเชิญผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพมาบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้
นักเรียนฟัง 
   3. ครูประจำวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา ร่วมครูวิชาการงานอาชีพ ครูเทคโนโลยีจัดทำแผน
ธุรกิจ การประกอบการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการขายสินค้าออนไลน์  
ขั้นติดตามประเมินผล 
    1. ฝ่ายบริหารและวิชาการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูประจำวิชาการงานอาชีพ 
    2. ฝ่ายบริหารและวิชาการติดตามผลการจัดกิจกรรม ๑๐๐ อาชีพของครูแนะแนว 
    3. ฝ่ายบริหารติดตามผลการปประกอบการและการขายสินค้าออนไลน์ของนักเรียนโดยใช้ Google Site   
ขั้นปรับปรุง 
    1. ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการดำเนินการในที่ประชุมครูและบุคลากรวิชาการ 
    2. ครูประจำวิชา ครูแนะแนวนำผลที่ฝ่ายวิชาการแจ้งในที่ประชุมไปปรับปรุงการดำเนินการ 
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน  
          ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

( ร้อยละ 90) ทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้  
      1. ร้อยละ. 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ ( นักเรียน ม.3 สามารถ
ศึกษาต่อในสถาบันที่นักเรียนต้องการ ร้อยละ 100 ) 
      2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการการทำงานหรืองานอาชีพ 
สรุป ผลการพัฒนา จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพบว่า ร้อยละ 100  ของ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจคติท่ีดีต่ออาชีพ   โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
      1. ผลการเรียนรายวิชางานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 
      2. ผลการดำเนินการ สถานการณ์จำลอง (Simulation online marketing) การประกอบการทางธุรกิจ ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2  
      3. คลิปวิดิโอ การฟังบรรยายทางวิชาการ 100 อาชีพ ในกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนยานากาวา 
 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ประเด็นพิจารณา  2.1 การมีลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด (YANAGAWA 
Model) 
   วิธีการดำเนินงาน  
                   โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยมร้อยละ 95 โดยกำหนด วงจรค่านิยมของ
สถานศึกษา เรียกว่า YANAGWA Model ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ต้องการให้นักเรียนและบุคลากรปฏิบัติบน
หลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  คือ 1)การยินยอมให้อภัย (YEILD) 2)การมีเจตคติที่ดี (ATTITUDE) 
3)การเป็นธรรมชาติ (NATURE) 4)การมีความพยายาม (ATTEMPT) 5) การมีความเจริญเติบโตก้าวหน้า
(GROWTH) 6)การมีความกระตือรือร้น (ACTIVENESS) 7) การมีความเต็มใจ (WILLINGNESS) และ 8)การมี
ผลสัมฤทธิ์ (ACHIEVEMENT) ควบคู่กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาและระบบคุณภาพยานา
กาวา(ญี่ปุ่น)ด้านคุณภาพผู้เรียน 
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ขั้นวางแผน 
    1. ฝ่ายบริหารจัดประชุมครูและบุคลากรทำความเข้าใจเรื่องค่านิยมและการพัฒนาค่านิยมของสถานศึกษา ให้
เป็นวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียน 
    2. กำหนดใหค้รูที่ปรึกษาและครูประจำวิชานำค่านิยมที่สถานศึกษากำหนดบรรจุไว้ในส่วนการประเมิน (A)ใน
แผนจัดการเรียนรู้ 
    3. โรงเรียนกำหนดให้ครูประจำวิชาทุกคน ดำเนินการประเมินผลคุณลักษณะตามค่านิยมของสถานศึกษาทุก 
สี้นภาคเรียน 
ขั้นดำเนินการ 
    1. ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนให้ความรู้เรื่องค่านิยมของสถานศึกษา ยานากาวาโมเดล ในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
    2. ครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอนและประเมินผล (A)ตามแผนจัดการเรียนรู้ 
    3. ผู้อำนวยการโรงเรียน อบรมนักเรียนหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 
    4. หวัหน้างานกิจการนักเรียนอบรมสะท้อนคิดประจำสัปดาห์ ในคาบ (After Action Reviews :AAR ) 
ขั้นติดตามประเมินผล 
    1. ฝ่ายบริหารติดตามผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาชั้นเรียนและครูประจำวิชา 
    2. การสังเกตพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของนักเรียน ทั้งในโรงเรียนและการอยู่หอพัก 
    3. การประชุมรับฟังผลการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมของสถานศึกษาในที่ประชุมครูและบุคลากรวิชาการ 
    4. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคล  

ขั้นปรับปรุง 
     1. ฝ่ายบริหารสรุปผลการดำเนินงานจากที่ประชุมแล้วสังเคราะห์เป็นแนวทางการปรับใช้และแจ้งให้ครูที่
ปรึกษาและครูประจำวิชาทราบ 
     2. ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา นำข้อมูลที่ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบไปปรับปรุงในการบริหารจัดการชั้นเรียน
และการจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมของสถานศึกษา 
     3. ฝ่ายบริหารนำผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ค่านิยมของสถานศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และคุณลักษณะคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น) ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป) 
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน  
                   ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  
(ร้อยละ 95) ทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้  
        1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฏกติกา 
        2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฏหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  
สรุป ผลการพัฒนา จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพบว่า ร้อยละ 100  ของ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
     1. แผนกิจกรรม Home Room และปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา 
     2. วงจรค่านิมค่านิยมของสถานศึกษา (YANAGAWA Model) 
     3. ภาพถ่ายการอบรมนักเรียนหน้าเสาธงของผู้อำนวยการโรงเรียน 
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     4. ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ การทำงานกลุ่มของนักเรียนค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนยานากาวา 
     5. ภาพถ่ายการประชุมและการทำงานของคณะกรรมการนักเรียน 

ประเด็นพิจารณา : 2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
วิธีดำเนินการ  
        โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 95 ตามจุดเน้นด้านความเป็นไทยและจิตสำนึก
สากล (เป็นคนมีความสุข) ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ และงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเป็น กลไกสำคัญในการขับเคลื่อน การดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย สามารถอธิบาย ยกตัวอย่างและ แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมมีแนวทางนำภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ชีวิตประจำวันได้ 
ขั้นวางแผน  
      1.ฝ่ายบริหารร่วมประชุมวางแผนกับกลุ่มสาระวิชา กำหนดจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
      2. กลุ่มสาะวิชา วางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริมและพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
ขั้นดำเนินการ 
          โรงเรียนโดยกลุ่มสาระวิชา สังคมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)จัด
กิจกรรม งาน โครงการ ต่างๆ ดังนี้ 
      1. กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา นักเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัน
สำคัญทางศาสนา และให้นักเรียนจดบันทึกในการเข้าร่วมกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา โดยเข้าร่วม  
กิจกรรมกับผู้ปกครองที่วัดในหมู่บ้านของตนเอง และร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยมีการจัดป้ายนิเทศตามวันสำคัญ
ทางศาสนา ทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นความสำคัญของกิจกรรมทางศาสนา และ 
ปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธศาสนา  
       2. กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวาระต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันปิยมหาราช ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้
นักเรียนได้ ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษไทยที่รักษาดินแดนของไทย และพัฒนาประเทศไทยให้คงอยู่จนถึงทุก
วันนี้ 
       3. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทุกปีการศึกษา โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นแบบ One 
day trips ออกไปแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นใน โดยครูผู้สอนจะชี้แนะให้นักเรียนสืบเสาะ หาความรู้โดยใช้ท้องถิ่นของ
ตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นการทำให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลของ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองว่าในท้องถิ่น
ของตนเองมีอะไรบ้าง นักเรียนจะได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้และใช้ ความรู้ในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ อนุรักษ์
วัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง  
       4. กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออนไลน์ กับนักเรียน
โรงเรียนยานากาวา (YANAGAWA High School)  
ขั้นติดตามประเมินผล 
      1. ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระวิชา 
      2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระวิชา 
      3. เผยแพร่ภาพถ่ายและคลิปวิดิโอ กิจกรรมของกลุ่มสาระวิชา ในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองนักเรียน 
      4. เผยแพร่ภาพกิจกรรมใน เพจ Facebook,  Instagram, Line โรงเรียน 
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ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
       1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม 
งาน ไปปรับปรุงพัฒนางานเพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย มีแนวทางนำ  
ภูมิปัญญาไทยที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้  
       2. ฝ่ายงาน นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมงาน ไปปรับปรุงพัฒนางาน  
ในปีการศึกษาถัดไป 
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
       ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด(ร้อยละ 95) 
ทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้       
       1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
       2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
   สรุป ผลการพัฒนา จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพบว่า ร้อยละ 100  ของ ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
       1. การฝึกอบรมมารยาทไทย ครูประจำวิชาหน้าที่พลเมือง 
       2. การฝึกอบรมการรำวงมาตรฐาน รายวิชานาฏศิลป์ 
       3. การแต่งกายตามแบบตัวละครในวรรณคดีไทย รายวิชาภาษาไทย 
       4. การจัดป้ายเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
       5. การจัดป้ายนิทรรศการวันแม่ 12 สิงหาคม 2564  
       6. การทำโครงงานอาหารไทย (สำหรับเพ่ือคนที่เรารัก) รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา 
       7. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น แบบ One day trip  
 

ประเด็นพิจารณา : 2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
วิธีดำเนินการ  
                 โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยมร้อยละ 95  สืบเนื่องจากโรงเรียนมัธยมยานา
กาวา เป็นโรงเรียนที่มีนกเรียนประเภทอยู่ประจำและไป-กลับ นักเรียนอยู่ประจำอยู่อาศัยในหอพัก แยกชาย-หญิง  
ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ผ่านกระบวนงานของคณะกรรมการนักเรียนหรือสภานักเรียน 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการยอมรับและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ของ
นักเรียนที่เดินมามาจากต่างจังหวัด ต่างเชื้อชาติและศาสนา เพศ วัยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ขั้นวางแผน 
      คณะกรรมการบริหารร่วมมือกับฝ่ายกิจการนักเรียน ประชุมหารือวางแผนเรืองการจัดนักเรียนเข้าอยู่หอพัก 
การ กำหนดกิจกรรมละลายพฤติกรรม การการยอมรับกันบนความแตกต่าง ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาษาและวิถี
การดำเนินชีวิต ให้มาใช้ชีวิตร่วมกันในกติการของโรงเรียนมัธยมยานากาวา 
ขั้นดำเนินการ           
      1. การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และรูปแบบการทำงานแบบสภานักเรียนยานากาวา 
      2. สภานักเรียนจัดทำแผนกิจกรรม/โครงงานเสนอฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบ 
      3. สภานักเรียนร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ในวันการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนเข้าใหม่ 
      4. สภานักเรียนจัด “กิจกรรมสัมพันธ์น้อง-พ่ียานากาวา” ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือรับรู้วัฒนธรรมการเรียนรู้
และการดำเนินชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน 
      5. สภานักเรียนจัดกิจกรรม “ส่งพ่ี-ลาน้อง” เมื่อนักเรียน ม.3 จบหลักสูตรการศึกษา 
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      6. โรงเรียนและสภานักเรียนจัดกิจกรรม “วันเกียรติยศนักเรียนม.3” เพ่ือมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนม. ที่จบ
หลักสูตร 
ขั้นติดตามประเมินผล 
      1. การติดตามการทำงานและการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน 
      2. ผลการประเมินการจัดกิจกรรม สัมพันธ์น้อง-พ่ียานากาวา กิจกรรมส่งพ่ี-ลาน้อง กิจกรรมวันเกียรติยศ
นักเรียนม.3  
      3. คณะกรรมการนำผลไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
      4. การเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการนักเรียน ในเพจ Facebook,  Instagram, Line โรงเรียนเผยแพร่  
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
           1. คณะกรรมการนำผลไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
           2. การเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการนักเรียน ในเพจ Facebook,  Instagram, Line โรงเรียน 
  ผลงาน/ผลการดำเนินงาน  
          ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (ร้อยละ 95) 
ทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้    
          1. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนาภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
   สรุป ผลการพัฒนา จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพบว่า ร้อยละ 100  ของผู้เรียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
         1. ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียน 
         2. ภาพ “กิจกรรมสัมพันธ์น้อง-พ่ียานากาวา” 
         3. ภาพ “กิจกรรมส่งพ่ี-น้อง” 
         4. ภาพ “กิจกรรวันเกียรติยศนักเรียน ม.3” /งานจบหลักสูตร 
 

ประเด็นพิจารณา : 2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
วิธีดำเนินการ 
         โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมาย คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนสามารถรักษา สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  
ขั้นวางแผน  
       1. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้รักษาสุขภาพสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
       2. มอบหมายครูประจำวิชาสุขศึกษาพลศึกษา งานกิจกรรมชุมนุม ครูศิลปะและนาฏศิลป์ ปรับการเรียนการ
สอนเป็น วิชา Creativity & Arts เพ่ือวางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
ให้รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้  
ขั้นดำเนินการ  
     1. ครูประจำวิชาสุขศึกษาพลศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุข
ศึกษาและพลศึกษา เช่น เปตอง วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และบาสเกตบอล 
     2. ครูวชิา Creativity & Arts ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน ส่งเสริม ออกแบบ การคิดสร้างสรรค์และ
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย-สากลและประยุกต์  
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     3. ครูกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชุมนุมชม ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
เช่น ชุมนุม โคเวอร์แดนซ์ อาหาร ดนตรีสากล คาราเต้       
ขั้นติดตามประเมินผล  
     1. ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม/งาน โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนรักษา  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
     2. ประเมินผลการพัฒนาน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
     3. เผยแพร่การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ให้นักเรียนรักษาสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีต่อ  
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ โดยการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์และการประชุมผู้ปกครอง  
ขั้นปรับปรุงพัฒนา  
        ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม/ งานไป  
ปรับปรุงพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป  
ผลงาน / ผลการดำเนินการ  
         ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด(ร้อยละ 95) 
ทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้    
         1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
         2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
         
 สรุป ผลการพัฒนา จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม  โดยมีหลักฐานร่องรอยเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
    1. รายงานผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
    2. บันทึกข้อมูล น้ำหนัก ตามเกณฑ์อายุ มีส่วนสูง ตามเกณฑ์อายุ รายบุคคล/ระดับชั้นองoะเด็นพิจารณา 
    3. รายงานผลการทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนหอพัก หญิงและชาย  
    4. นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผ่านกิจกรรม  
การอยู่หอพักร่วมกันห้องละ 3-4 คน การจำลองการทำงานแบบกลุ่มบ้านโดยมีนักเรียนชาย-หญิงร่วมรับผิดชอบ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย การร่วมกลุ่มกิจกรรมค่ายวิชาการ (ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนยานากาวา ค่ายศึกษา
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์) 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ผลสำเร็จ(ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1. กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด 

√    

 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยง กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด 

√    

 1.3 กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

√    

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

√    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาอย่างเป็นระบบ  
√    

 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

√    

 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ระบบการนิเทศภายใน 

√    

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

√    

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

√    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ผลสำเร็จ(ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

   
5 

 
ยอดเยี่ยม 

 3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

√    

 3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 

√    

 3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง  

√    

 3.4 กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

√    

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

√    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

√    

 4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ √    
 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ใน

การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
√    

 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงาน
ของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

√    

 4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการ
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

√    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง
ความปลอดภัย 

√    
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ผลสำเร็จ(ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

 5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง
ความปลอดภัย 

√    

 5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

√    

 5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

√    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

√    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

√    

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้     
 7.1-7.5     
   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

30 ยอดเยี่ยม 

 
 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ผลสำเร็จ =   จำนวนข้อที่ปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 
จุดเน้น : กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นระบบสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ 
          เป้าหมายของโรงเรียน  
       โรงเรียนมัธยมยานากาวา เป็นโรงเรียนความร่วมมือระหว่างสมาคมพัฒนาบุคลากรไทย-ญี่ปุ่น กับ โรงเรียน
ยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น จัดการศึกษาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) มีการบูรณาการแนวคิดในการ
จัดการคุณภาพแบบญีปุ่นและน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง มาใช้ในการบริหาร
จดัการศึกษา  กระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนคุณภาพทั้งระบบในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมยานากาวา มีตัวชี้วัดสำคัญจำนวน 6 เรื่อง แต่ละตัวชี้วัดจะประกอบด้วยตัว
บ่งชี้ย่อยๆประกอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบการดำเนินงาน  โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ การวาง
แผนพัฒนา วิธีการพัฒนา การดำเนินการ  การตรวจติดตามประเมิน การปรับปรุงพัฒนา ในการดำเนินการ ดังนี้  
มาตรฐาน กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา : 1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
วิธีดำเนินการ    
       โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแผนพัฒนา
คุณภาพที่โรงเรียนกำหนด และการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้กระบวนการเชิงระบบในการดำเนินการ ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นวางแผน  
        คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกัน กำหนดภาพอนาคตของโรงเรียนที่จะไปให้ถึง  วิเคราะห์สภาพการณ์
ปัจจุบันของสถานศึกษาว่าอยู่ ณ จุดใด จะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร จะต้องทำอะไร และปรับเปลี่ยนอะไรเพ่ือจะไปให้
ถึงเป้าหมายที่กำหนดนั้น  ดังตาราง 
ขั้นดำเนินการ 
        คณะกรรมการบริหารร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์  กำหนด อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ พันธกิจ เป้าหมายของ
พันธกิจ และกลยุทธ์พัฒนา 
        วิสัยทัศน์ : 
          โรงเรียนมัธยมยานากาวา จัดการศึกษาได้ประสิทธิภาพ มาตรฐาน ผู้เรียนมีจิตสำนึกและเป็นผู้นำด้าน
คุณธรรม เป็นเลิศด้านวิชาการ อนุรักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและภาษา มีกระบวนการบริหาร
จัดการโดยผู้บริหารและครูมืออาชีพ ผสานแนวคิดศาสตร์พระราชา  
                   “เด่นภูมิธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี เชื่อมไมตรี ไทย-ญี่ปุ่น” 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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อัตลักษณ์ :  

“เก่ง ดี มีคุณธรรม คล่องสองภาษา” 

        เอกลักษณ์ :  

“มุ่งม่ัน ทะเยอทะยาน เอื้ออาทร แบ่งปัน จิตอาสา” 

       พันธกิจ 
      1. พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
      2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 
      3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
      4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิไทย 
กับเทคโนโลยี 
      5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการเรียนรู้และการฝึก
ปฏิบัติจริง เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
      6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      7. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเป็นคนรุ่นใหม่สนใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถใช้
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 
      8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
      9. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

     เป้าหมาย 
      1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้และคุณธรรม 
      2. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 
      3. นักเรียนเป็นผู ้ใฝ่ร ู ้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการแสวงหาความรู ้จากทุกแหล่งเรียนรู ้ ทั ้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ และการทำกิจกรรม 
      4. นักเรียนมีความตระหนักรู้ในความเป็นท้องถิ่น สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
และการดำรงชีวิต 
      5. ครูและนักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน สามารถนำเทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนรู้และ
สามารถ สื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้ 
      6. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงตน มีระเบียบวินัย กิริยามารยาทที่ดีงาม มีจริยธรรม มี
ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งม่ันและทะเยอทะยาน มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน 
       7. ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
      8. ครูได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพครู (ครูพันธุ์ใหม่) 
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กลยุทธ์ 
      1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน  
      2. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 
      3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก 
      4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กับเทคโนโลยี 
      5. ส่งเสริมและสนับสนุน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอบรมบ่มเพาะนักเรียนให้ มีศักยภาพใน การ
ดำรงตน มีระเบียบวินัย กิริยามารยาทที่ดีงาม มีจริยธรรมมีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นและ ทะเยอทะยาน มีจิต
อาสารู้จักแบ่งปัน 
      7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
      8. พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด 
  ขั้นติดตามประเมินผล 
      1. ประชุมครูและบุคลากร เพ่ือสร้างความเข้าใจ ภาพอนาคตของโรงเรียน พันธกิจ เป้าหมาย แนวทางการ
ดำเนินงานหรือกลยุทธ์ของแต่และพันธกิจ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
      2. ดำเนินการสรุปความคิดเห็นและเนื้อความ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
แนวทางพัฒนา 
  ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
      1. ฝ่ายบริหารดำเนินการเรียบเรียง วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ เป้าหมาย และแนวทางพัฒนา 
พร้อมจัดทำเป็นข้อมูลเบื้องต้นประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
      2. ฝ่ายบริหารจัดประชุมครูและบุคลากรเพ่ือร่วมกัน จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพระยะ 4 ปี และ
นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
      3. ประชุมครูและบุคลากร ถอดรหัสแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี  วิเคราะห์เชื่อมโยงกับ 
พันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดแผนงาน โครงการ เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษาของโรงเรียน และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนและเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้อง  
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
     ผลการดำเนินงาน ระดับ “ยอดเยี่ยม” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัว
บ่งชี้ ดังนี้  
     1. โรงเรียนกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและนโยบายของรัฐบาล  
     2. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
     3. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
     4. โรงเรียนนำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
สรุปผลการพัฒนา   
       จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย พบว่า ทีมงานบริหารดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
     1. เนื้อความ ระบุวิสัยทัศน์ อัตตลักษณ์  เอกลักษณ์ พันธกิจ และเป้าหมายชัดเจน 
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     2. แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
     3. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  
 

ประเด็นพิจารณา : 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
วิธีดำเนินการ     
        โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม  โดยทีมงานบริหารได้ประชุมหารือและกำหนดระบบ
การทำงานและการจัดการคุณภาพหลักข้ึน 4 ระบบ ดังนี้ 1)ระบบบริหาร 2)ระบบการเรียนรู้ 3)ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 4) ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบสนับสนุนอื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งแต่ละ
ระบบจะมีกระบวนการ P D C A & R เป็นหลักสำคัญในการดำเนินงานเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นวางแผน 
     1. ทีมบริหารประชุมยกร่างระบบคุณภาพหลัก เพ่ือการปฏิบัติงาน 
        1.1 ระบบการบริหาร จัดรูปแบบโครงสร้างสายงานตำแหน่งหน้าที่สายงานการบังคับบัญชาของสถานศึกษา
และการมอบหมายงาน การปฏิบัติงานตามคำสั่งประจำปีการศึกษา การประชุมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน 
การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน้าที่  การจัดทำรายผลการปฏิบัติงานและการนำเสนอผลงานประจำปี
การศึกษา 
       1.2 ระบบการจัดการเรียนรู้ เน้นการปฏิบัติงานของครูตามขั้นตอน ดังนี้ การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา/
คำอธิบายรายวิชาที่รับผิดชอบ การจัดทำแผนฉบับย่อ/กำหนดการสอน  การวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียน  การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  การออกข้อสอบและการวัดประเมินผลผู้เรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อเนื่องและการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  การประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  และการสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        1.3 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นการปฏิบัติการของครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา ตามขั้นตอน 
ดังนี้ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การดูแลช่วยเหลือและการส่งเสริมพัฒนานักเรียน  
การติดตามผลการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน การส่งต่อนักเรียนภายในภายนอกสถานศึกษา  การส่งเสริม
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อเนื่อง  และการสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       1.4 ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการปฏิบัติของหัวหน้างานกิจกรรมและครูประจำวิชา ตามขั้นตอนดังนี้ 
วิเคราะห์หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหากลุ่มผู้เรียนระดับชั้น  ออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน(ส่งเสริมพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาบุคลิกภาพ แก้ไขปัญหา สร้างแรงบันดาลใจ
ฯลฯ) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกิจกรรม  ออกแบบปรับปรุงกิจกรรม 
 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อเนื่อง  และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ขั้นดำเนินงาน 
     1. ฝ่ายบริหารจัดประชุมชี้แจงคำสั่งการมอบหมายงานประจำปีการศึกษา และระบบบริหารจัดการที่นำมาใช้
ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ 
     2. ฝ่ายบริหารจัดประชุมครูและบุคลากร ร่วมกันศึกษาจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนา จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ 4 ปี แล้วร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์
นโยบายของต้นสังกัด และสภาพจริงที่ต้องการ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปีการศึกษา แล้ว
นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน เพื่อนำไปปฏิบัติการ 
     3. บุคลากรฝ่าย หมวด งาน ปฏิบัติการตามแผน งาน โครงการตามปฏิทินปฏิบัติการที่โรงเรียนกำหนด 
และดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพท่ีโรงเรียนกำหนดให้ 
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     4. ประมาณค่าเป้าหมายคุณภาพการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ขั้นติดตามประเมินผล 
     1. จัดทำพันธสัญญาและกำหนดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     2. ติดตามผลการทำงานบูรณาการ 3 ระบบของครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา (เรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) พร้อมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
     3. ประเมินติดตามผลการจัดกิจกรรม งาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติการ 
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
     1. รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่าย กลุ่ม งาน ตามบทบาทหน้าที่ในท่ีประชุมครูและบุคลากร
ประจำเดือน พร้อมเปิดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น สะท้อนผล และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
     2. สมาชิกท่ีประชุมร่วมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือนำไปใช้ 
     3. ฝ่ายบริหารประกาศให้ที่ประชุมทราบและให้ผู้เกี่ยวข้องนำข้อสรุปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา การ
ดำเนินงานต่อไป 
 ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
      ผลการดำเนินงาน ระดับ “ยอดเยี่ยม” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้เป็นเพราะดำเนินงานครบตาม
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
      1. โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
      2. โรงเรียนมีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      3. โรงเรียนมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน 
      4. โรงเรียนมีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
      5. โรงเรียนให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนปรับปรุง และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 
 สรุปผลการพัฒนา  
        จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย พบว่า ทีมบริหารมีการดำเนินการและมีร่องรอยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ดังนี้  
      1. ป้ายโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      2. ประกาศคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 
      3. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
      4. ประกาศค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
      5. บันทึกการประชุมครูและบุคลากรวิชาการ ปีการศึกษา 2564  
      6. รายงานผลการปฏิบัตงานตามพันธสัญญา QA1 ปีการศึกษา 2564   
      7. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา รายบุคคล QA2 ปีการศึกษา 2564 
 

ประเด็นพิจารณา : 3.ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
วิธีดำเนินการ   
             โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม โดยกลุ่มบริหารได้กำหนดระบบคุณภาพและนำ
ระบบ การจัดการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาบูรณาการในการจัดการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพวิชาการ โดยใช้ครูเป็นหัวใจการการดำเนินการ ดังนี้ 
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ขั้นวางแผน  
        1. ฝ่ายบริหารวชิาการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในรอบปีที่ผ่านมา 
และจัดทำเค้าโครงการปรับปรุงทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 
        2. จัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นดำเนินงาน 
        1. จัดประชุมครู้ผู้สอนประจำวิชา วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระวิชาผ่านระดับผลการเรียน
ของนักเรียนรายบุคคลและระดับชั้น และสภาพการของสังคมปัจจุบัน 
        2. ครูประจำวิชารายกลุ่มสาระร่วมกันสรุป จุดเด่น จุดด้อย ในการจัดการเรียนรู้ และกำหนดจุดพัฒนาที่ที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
        3. ครูร่วมกันทบทวนหลักสูตรคำอธิบายรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระวิชากลุ่มผู้เรียนและ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 
        4. ครูประจำวิชาจัดทำกำหนดการสอน(แผนฉบับย่อ) ในรายวิชาที่ต้นเองรับผิดชอบส่งให้วิชาการ 
        5. ครูประจำวิชาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        6. ครูประจำวิชาออกแบบนวัตกรรมประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (แผนรายเนื้อหา) 
        7. ครูประจำวิชาจัดทำแผนกิจกรรมการเรียนรู้ รายเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน สอดคล้องกับระบบ
การจัดการเรียนรู้ 
        8. ครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้รายเนื้อหา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ตารางเรียนตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด 
        9. ออกแบบและจัดทำเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและดำเนินการวัดประเมินผู้เรียนตาม
แผนที่โรงเรียนกำหนด 
ขั้นติดตามประเมินผล 
      ดำเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรของครู ดังนี้ 
        1. ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูประจำวิชา โดยใช้แบบรายงานผลการสอน 
        2. ติดตามผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายกลุ่มสาระวิชา 
        3. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูประจำวิชา โดยนักเรียน  
        4. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูตามระบบคุณภาพยานากาวา (ญีปุ่น) 
        5. วิเคราะห์ระดับผลการเรียนของผู้เรียนรายกลุ่มสาระวิชาและภาพรวมเทียบกับเป้าหมายที่โรงเรียน
กำหนด 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
         1. ฝ่ายบริหารวิชาการ วิเคราะห์สรุปผลการใช้หลักสูตร ของครูประจำวิชาและภาพรวมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
         2. ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการใช้หลักสูตร ของครูประจำวิชาและภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
         3. ฝ่ายวิชาการและวัดผลรายงานระดับผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนกำหนด   
         4. ฝ่ายวิชาการกำหนดแนวทางการปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร นวัตกรรมและเครื่องมือวัดประเมินผล กรณีครูผู้สอน และกลุ่มสาระวิชาที่ไม่สอดคล้องกับ กับนักเรียน
รายบุคคลและกลุ่มผู้เรียน  
         5. การใช้หลักสูตร ต่อเนื่องของครูประจำวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ผลผล/ผลดำเนินงาน 
       ผลการดำเนินงาน ระดับ “ยอดเยี่ยม” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้เป็นเพราะดำเนินงานครบตาม
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
        1. โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
        2. โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของ
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
        3. โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
        4. โรงเรียนกำหนดหลกัสูตรสถานศึกษาคลอบคลุม การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        5. โรงเรียนมีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม       
  สรุปผลงาน  
            จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย พบว่า ทีมบริหารมีการดำเนินการและมีร่องรอยหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ดังนี้  
         1. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมยานากาวา พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) 
         2. แผนจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ๘ กลุ่มสาระวิชา 
         3. ปฏิทินวชิาการวัดผลโรงเรียนมัธยมยานากาวา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
         4. รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
             4.1 รายงานการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนยานากาวา 
             4.2 รายงานการนำเสนอโครงงาน PBL  
             4.3 รายงานการจัดค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
         5. แบบทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาญี่ปุ่น  
         6 .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ประเด็นพิจารณา : ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

วิธีดำเนินการ 
             โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาระดับยอดเยี่ยม โดยฝ่ายบริหารร่วมกันวางแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรควบคู่กับการปฏิบัติงาน ( Job on training ) ปีการศึกษา 2564 กำหนดให้ครูและบุคลากร พัฒนา
นวัตกรรมประกอบแผนจัดการเรียนรู้ การโค้ชนักเรียนเรื่องโครงงาน การจัดการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาผู้เรียน
บูรณาการสามระบบ (ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  การปฏิบัติงาน
ตามระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น) การวางแผนจัดการเกี่ยวคุณภาพการปฏิบัติงานวิชาการ อย่างมีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นวางแผน 
    1. ฝ่ายบริหารวิชาการจัดทำปฏิทินวิชาการวัดผลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มอบหมายให้ครูและบุคลากร
วิชาการทุกคนรับทราบเป้าหมายการปฏิติบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพวิชาการและวิชาชีพครู  
    2. จัดประชุมและสร้างความเข้าใจ ในการยกระดับคุณภาพวิชาการของโรงเรียน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรวิชาการ ดังนี้ 
         2.1 การวางแผนจัดการเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานวิชาการ 
         2.2 การวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
         2.3 การวางแผนจัดกิจกรรม งาน โครงการตามแผนปฏิบัติการเสนอไว้ 
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         2.4 การเตรียมตนเองให้มีความพร้อม เพื่อให้ความร่วมมือกับกิจกรรม งาน โครงการของฝ่าย กลุ่ม งาน
อ่ืนๆ ที่เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี  
         2.5 การวางแผนจัดการตนเอง ที่ไม่กระทบต่อกิจกรรม และหน้าที่ที่โรงเรียนมอบหมาย ทั้งประจำและ
เฉพาะกิจ 
ขั้นดำเนินการ 
        1. ครูประจำวิชาและบุคลากรวิชาการ จัดทำพันธสัญญาการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายไว้กับผู้อำนวยการโรงเรียน 
         2. ครูประจำวิชา ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรคำอธิบายรายวิชา จัดทำแผนฉบับย่อส่งให้ฝ่ายวิชาการ 
         3. ครูประจำวิชา วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และออกแบบนวัตกรรมประกอบ แผนจัดการเรียนรู้ 
         4. ครูประจำวิชา ออกแบบและจัดทำข้อทดสอบแบบหลากหลายตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด ส่งให้ฝ่าย
วิชาการ 
         5. ครูประจำวิชา จัดการเรียนรู้ตามแผนกิจกรรม และบันทึกรายงานผลการสอน 
         6. ครูประจำวิชา ร่วมวัดประเมินผลผู้เรียน ตามที่โรงเรียนกำหนด และจัดทำรายงานระดับผลการเรียนของ
นักเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ  
         7. ครูประจำวิชาทุกคน เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียน (รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานา
กาวา) ตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนดให้และสามารถประยุกต์สร้างสรรค์เพ่ิมเติมได้  
         8. ครูประจำวิชาและบุคลากรวิชาการทุกคนจัดทำรายงานผลการปฏิบบัติงานตามพันธสัญญา และการ
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
         9. ครูประจำวิชาและบุคลากรวิชาการ ต้องเข้ารับการอบรมในสาขาวิชาเอกและการพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย สองเรื่องต่อปีการศึกษา จากหน่วยงานภายนอกหรือที่โรงเรียนจัดให้ 
         10. ครูประจำวิชาจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบภาค/ปีนำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 ขั้นติดตามประเมินผล 
        1. ฝ่ายวิชาการกำหนดเครื่องมือสำหรับครูประจำวิชารายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
        2. ฝ่ายวชิาการ สังเกตการสอนและการปฏิบัติการสอนของครูประจำวิชาทุกคน  
        3. ฝ่ายวชิาการ สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูประจำวิชาทุกคน 
        4. ฝ่ายวชิาการ แจ้งข้อมูลจากการสังเกตการสอนและการสัมภาษณ์นักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและ
บุคลากรวิชาการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดและระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
        5. ฝ่ายบริหารร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพ่ือที่ประชุมร่วมกันสรุปแก่นของแนว
ทางแก้ไขพัฒนา ออกแบบนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม 
ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
          1. จัดประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
           2. ทีมบริหารและฝ่ายวิชาการ นำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูและ
บทเรียนของประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดให้สมาชิกที่ประชุมครูและบุคลากรทราบและนำไปประยุกต์ใช้ 
           3. ครูประจำวิชาและบุคคลากร แสวงหาองค์ความรู้ใหม่และสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในการ
พัฒนาวิชาชีพครูไม่น้อยกว่าสองเรื่องต่อปี 
           4. ครูประจำวิชาทุกคน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอผู้อำนวยการ และจัดทำสื่อสรุปผลงานใน
รอบปีการศึกษา นำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนที่โรงเรียนกำหนด    
ผลงาน/ผลดำเนินการ 
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          ผลการดำเนินงาน ระดับ “ยอดเยี่ยม” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้เป็นเพราะดำเนินงานครบ
ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
          1. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
          2. โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
          3. โรงเรียนนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          4. โรงเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          5. โรงเรียนถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรม หรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 สรุปผล 
            จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย พบว่า ทีมบริหารมีการดำเนินการและมีร่องรอยหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ดังนี้  
        1. ปฏิทินวชิาการวัดผล โรงเรียนมัธยมยานากาวา ปีการศึกษา 2564 
        2. แผนจัดการเรียนรู้รายวิชา (8 กลุ่มสารวิชา) 
        3. บันทึกการประชุมครูและบุคลากรวิชาการ (การนิเทศการเรียนการสอน) ปีการศึกษา 2564  
        4. แผนกิจกรรมการเรียนการสอน (รูปแบบออนไลน์และออนไซต์)ของครูรายบุคคล 
        5. ข้อสรุปผลการประชุมถอดบทเรียนการเรียนการสอนออนไลน์ในบันทึกการประชุม /รองวิชาการ 
        6. รางวัลครูผู้สอนในสถานการณ์โควิด-19 ดีเด่นโดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน 6 คน 
 

ประเด็นพิจารณา : 5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   
วิธีดำเนินการ     
                 โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี และระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น)เข้ามาบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของผู้เรียน อย่างมีข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นวางแผน  
          1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดำเนินการวิเคราะห์ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน และความต้องการจำเป็น
ที่ต้องใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  
          2. ฝ่ายบริหารและงานอาคารสถานที่ สำรวจความพร้อมและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทั้ง
ภายนอกและภายใน นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พิจารณา 
          3. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พิจารณาจัดสรรงบประมาณ และมอบหมาย ฝ่ายงานอาคารสถานที่ 
ดำเนินการปรับปรุงตามรายการที่กำหนด  
ขั้นดำเนินการ 
          1. หัวหน้างานอาคารสถานที่ ดำเนินจัดห้องเรียนตามแผนชั้นเรียน จัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆให้มี
ความพร้อม และความปลอดภัย ต่อการบริการนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู บนพื้นฐานของความ
เหมาะสม มากกว่าครูหรูหรา 
          2 .การบริหารจัดการชั้นเรียน ภายใน 
              2.1 ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนร่วมกับนักเรียน ร่วมกันรับผิดชอบห้องเรียน ตามคุณลักษณะคุณภาพของ
ญี่ปุ่น (ห้องเรียนต้องสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย )  
              2.2 ครูประจำวิชา และนักเรียน ร่วมกันปรับใช้ห้องเรียน ให้เหมาะสมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
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ตามแผนของครูประจำวิชา และจัดปรับให้เหมือนเดิมเมื่อเสร็จสิ้นคาบเรียน  
          3. การบริหารจัดการทางกายภาพ ภายนอก  
                3.1 หวัหน้างานกิจการนักเรียนร่วมกับสภานักเรียน จัดแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบให้กับกลุ่มนักเรียน (แปด
บ้าน) เพื่อจัดการเรื่องความสะอาด  ความสวยงาม และความปลอดภัย 
                3.2  ครูที่ปรึกษาประจำบ้านนักเรียน ร่วมกับนักเรียน จัดการกวาดขยะ และการจัดตกแต่งตกไม้ ให้
เป็นระบียบสวยงาม ทุกเช้าก่อนเข้าเรียน ทุกวัน เพ่ือการอยู่นร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความเข้าใจ 
ขั้นติดตามประเมินผล 
           1. ฝ่ายบริหารร่วมกับงานอาคารสถานที่ สังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและนักเรียนในชั้นเรียน
ที่รับผิดชอบ 
            2. ฝ่ายบริหารร่วมกับหัวหน้างานกิจการนักเรียน สังเกตุการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของครูที่
ปรึกษาประจำบ้าน  
            3. ฝ่ายบริหารตรวจสภาพของ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพ้ืนที่สภาพแวดล้อมภายนอก  
            4. ฝ่ายบริหารจัดทำมูลการใช้ของนักเรียนและครู มาให้ที่ประชุมทราบ ว่ายังมีสิ่งใดบ้างที่ต้องกำกับดูแล 
สิ่งใดบ้างต้องปรับปรุงแก้ไข แบบมีส่วนร่วม 
ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
             1. ฝ่ายบริหารนำข้อมูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่ายังมีสิ่งใดบ้างที่ต้องกำกับดูแล สิ่งใดบ้างต้องปรับปรุง
แก้ไข แบบมีส่วนร่วม  
             2. ฝ่ายบริหารเปิดโอกาสให้ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียน ครูที่ปรึกษาบ้านนักเรียน สะท้อนผลการดำเนินงาน  
ปัญหาอุปสรรคใด ที่ทำให้งานสำเร็จและอะไรที่ทำให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (เรื่องความสะอาด 
ความมีระเบียบ และความปลอดภัย) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
             3. สมาชิกท่ีประชุมร่วมกันสรุปและถอดบทเรียน และกำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือนำไปใช้
ร่วมกัน  
ผลงาน/ผลดำเนินการ 
             ผลการดำเนินงาน ระดับ “ยอดเยี่ยม” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้เป็นเพราะดำเนินงานครบ
ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
            1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความ
ปลอดภัย บนจุดเน้นเรื่อง  ความสะอาด เป็นระเบียบ เหมาะสม พอประมาณและมีเหตุผล 
            2. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และความปลอดภัย 
ของผู้เรียน บนจุดเน้นเรื่อง ความสะอาด สวยงาม และมีเหตุผล 
            3. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
            4. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
            5. โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 
สรุปผล  
      จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย พบว่า ทีมบริหารมีการดำเนินการและมีร่องรอยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ดังนี้  
           1. สภาพจริงของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   
               1.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
               1.2 ห้องปฏิบัติการโครงงานนักเรียน  
               1.3 ห้องเอนกประสงค์  
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               1.4 ห้องประชุมคิวชู 
               1.5 ห้องประชุมฟุกุโอกะ 
               1.6 ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 
               1.7 ห้องพยาบาล  
               1.8 ห้องสหกรณ์นักเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
            2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก  
               2.1.สนามบาสเก็ตบอล 
               2.2 สวนป่าลุงเชาว์  
               2.3 สถานีเกษตรพอเพียงลุงเชาว์ 

 
ประเด็นพิจารณา : 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
วิธีดำเนินการ    
               โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
บริหารคุณภาพแบบญี่ปุ่นมาปรับใช้ เพื่อสร้างคุณภาพ ด้านการอำนวยการ การบริหารวิชาการ และการบริการครู
และนักเรียน เป็นสำคัญ  โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นวางแผน 
      1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม
กับสภาพการณ์ของโรงเรียน  
      2. จัดทำกรอบแผนงานในการจัดการ ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
โรงเรียนและการบริการ 
ขั้นดำเนินการ 
      1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารกำหนด  
           1.1 ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เนต เพ่ือการบริหาร และบริการการเรียนการสอนของครูประจำวิชา 
           1.2 ปรับปรุงติดตั้งสญัญาณอินเตอร์เนต ในหอพักนักเรียนชาย-หญิง เพื่อการสืบค้นความรู้ 
           1.3 ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เนตภายนอกอาคารเรียน และห้องประชุม เพื่อการบริการนักเรียน  การจัด
ประชุม ครู นักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ 
      2. ปรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการจัดการเรียนการสอน  
      3. มอบหมายครูผู้สอนเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เป็นผู้ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายการให้บริการ โดยมี
การประสานกับ หน่วยงานผู้ให้บริการ (3BB)  
      4. จัดทำกฎกติกาการให้บริการ สัญญาณอินเตอร์เนต สำหรับครูและนักเรียน    
ขั้นติดตามประเมินผล 
      1. ติดตามผลการใช้สัญญาณอินเตอร์เนต ความเสถียรของสัญญาณจุดต่างๆ ที่โรงเรียนติดตั้ง 
      2. สอบถามความพึงพอใจของ ครูประจำวิชา นักเรียนในการใช้บริการ 
      3. สอบถามเจ้าหน้าที่ธุรการ และงานทะเบียนวัดผล ในการส่งข้อมูลและรายงานผลที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายหรือขอความร่วมมือ 
      4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการติดต่อกับนักเรียนผ่านเครือข่ายที่โรงเรียนกำหนด    
ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
       1. ประสานงานกับหน่วยงานผู้ให้บริการ (3BB) เพ่ือขอเพ่ิมสัญญาณ ในจุดที่มีผู้ต้องการใช้มากขึ้น ผ่านครู
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ผู้ดูแลระบบ 
       2. ฝ่ายบริหารจัดทำงานข้อมูล เกี่ยวกับการให้บริการ สัญญาณอินเตอร์เนต เพ่ือการเรียนการสอน และการ
สืบค้น ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนให้ครู และนักเรียนทราบ 
       3. เปิดให้บริการ เพื่อประโยชน์ทางการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล ต่อเนื่อง  
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
                  ผลการดำเนินงาน ระดับ “ยอดเยี่ยม” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้เป็นเพราะดำเนินงาน
ครบตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
          1. โรงเรียนได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
          2. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 
          3. โรงเรียนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 
          4. โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ บริการและจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับกับ
สภาพของสถานศึกษา 
          5. โรงเรียนติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
สรุปผล 
        จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย พบว่า ทีมบริหารมีการดำเนินการและมีร่องรอยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ดังนี้  
       1. ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์ควบคุมระบบสัญญาณอินเตอร์เนต ของโรงเรียน 
       2. สภาพจริงจุดขยายสัญญาณอินเตอร์เนต ภายในภายนอกอาคารเรีน  
       3. สภาพจริงจุดบริการห้องประชุม คิวชู ห้องประชุมฟุกุโอกะ หอพักนักเรียนชาย-หญิง  
       4. จุดให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารและอัดสำเนา เพื่อการบริหารและการผลิตสื่อการสอนของครูประจำวิชา
และนักเรียน  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ บรรจุ 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   
95 

 
14 
 

 
14 

 
100 

 
ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

√     
13 

 
92.86 

 

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

√    14 100  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ  

√     
14 

 
100 

 

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอ
ผลงาน 

√     
14 

 
100 

 

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

√          14 100  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

   
95 

 
14 

 
14 

 
100 

 
ยอดเยี่ยม 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

√    14 100  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้ 

√    14 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

บรรจุ 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย 

√    
14 100  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

  95 14 14 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

√    13.3 92.86  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

√    14 100  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  95 14 14 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

√       

 4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

√       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล 

√       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ 

√       

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  95 14 14 100 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ที่ได้ 

ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

 
บรรจุ 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 

√       

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง 

√       

6 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        
 6.1…..        

สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                     จำนวนประเด็นพิจารณา 

97 ยอดเยี่ยม 

  
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

              จำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 
จุดเน้น : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
         และปฏิบัติจริง  
        กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
คิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ดำเนินการ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ นำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมยานากาวา 
ดำเนินการอย่างมีขั้นตอนแต่ละตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นพิจารณา : 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
วิธีการดำเนินงาน  
       โรงเรียนโดยฝ่ายบริหารวิชาการ กำหนดค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ร้อยละ 95 โดยการจัดทำกรอบการใช้
หลักสูตรและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยครูประจำวิชา แล้ว
จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเบื้องต้นว่า ครูประจำวิชาแต่ละคนจะต้อง ศึกษาอะไรและทำอย่างไรบ้างก่อน
ปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนนักเรียน ประจำภาค/ปีการศึกษา  ดังนี้ 
ขั้นวางแผน 
      1. ฝ่ายวิชาการกำหนดให้ครูประจำวิชาทุกคน ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจตลอดแนว เน้นเรื่องการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดประเมินผลการเรียนรู้  
      2. ฝ่ายวิชาการกำหนดให้ครู วิเคราะห์หลักสูตรคำอธิบายรายวิชาที่ท่ีได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอน 
จำแนก ส่วน สาระความรู้ (K) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (P) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A) 
      3. ฝ่ายวิชาการกำหนดให้ครูทุกคน ศึกษาทำความเข้าใจระบบการเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
      4. ฝ่ายวิชาการกำหนดให้ครูทุกคน ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Teaching & Ac-
tive Learning )   
ขั้นดำเนินงาน 
     1. ครูประจำวิชาศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและคำอธิบายรายวิชาที่รับผิดชอบ 
     2. ครูประจำวิชาจัดทำแผนฉบับย่อการสอนฉบับย่อหรือกำหนดการสอนตามโครงสร้างที่วิชาการกำหนด 
     3. ครูประจำวิชาวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียน  
     4. ครูประจำวิชาออกแบบนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายเนื้อหา ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียน 
     5. ครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอน ตามขั้นตอนกระบวนการเชิงรุก ได้แก่ ครูจุดประกายการเรียนรู้ ผู้เรียน
ปฏิบัติการสืบค้นความรู้  ผู้เรียนร่วมศึกษาเรียนรู้  ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้  ผู้เรียนนำเสนอองค์ความรู้และการ
แบ่งปันความรู้  
ขั้นติดตามประเมินผล 
       1. ครูประจำวิชาบันทึกผลการสอนรายงานตามแบบที่โรงเรียนกำหนด 
        2. การสังเกตการสอนของครูประจำวิชาโดยฝ่ายบริหารและวิชาการ  
        3. การนำเสนอผลงานของนักเรียน ในรูปแบบคลิปวิดิโอ และโครงงาน 
        4. การรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูประจำวิชา 
ขั้นปรับปรุง 
        1. ฝ่ายวิชาการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของครูประจำวิชา จากการรายงานผลการสอนและการ
นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
        2. ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการสะท้อนคิดการจัดการเรียนการสอนของครูประจำวิชาทุกคน  
        3. ฝ่ายบริหารมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูประจำวิชาที่ สามารถสร้างนวัตกรรมประกอบหน่วยการเรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ประจำภาคเรียน 
        4. ฝ่ายบริหารและวิชาการร่วมกันชี้จุดเด่นการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ที่
แบ่งปันให้กับครูทุกคนเพ่ือนำไปปรับปรุง กระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ          
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ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
        ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ “ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 99 ” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทั้งนี้เพราะมี
การดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้  
        1. ครูประจำวิชาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง   ร้อยละ 95 
        2. ครูประจำวิชามีแผนจัดการเรียนรู้ ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง ร้อยละ 100 
        3. ครูประจำวิชามีแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือ ร้อยละ 
100 
        4. ครูประจำวิชาฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน 
ร้อยละ 100 
        5. ครูประจำวิชาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ร้อย
ละ 100 
สรุปผล  จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า ครูมีเอกสารหลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ ดังนี้  
         1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา 
         2. แผนจัดการเรียนรู้รายวิชา 
         3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน PBL รายวิชาทักษะชีวิตแลโครงงานนักเรียนยานากาวา 
         4. รูปภาพการและคลิปวิดิโอการนำเสนอโครงงานPBL ของนักเรียน 
         5. ผลงานคลิปวิดิโอ ของนักเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทยบูรณาการ
สังคมศึกษา 

 
ประเด็นพิจารณา : 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แลแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

วิธีดำเนินการ  
              โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ 95  โดยการกำหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด –19  ซึ่งเน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอนแบบ
ผสมผสาน ไฮบริดส์ (แบบออนไลน์สำหรับนักเรียนอยู่อาศัยที่บ้านและออนไซต์นักเรียนอยู่ประจำ) ซึ่งเป็นรูปแบบ
ที่ครูต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และแฟลตฟอร์มรูปแบต่างๆ เข้ามาดำเนินการ ดังนี้ 
ขั้นวางแผน 
        1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการจำเป็นในการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการ ความต้องการครูประจำวิชา และการบริการนักเรียน และการติดต่อสื่อสารอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
        2. ฝ่ายบริหารวชิาการ กำหนดเค้าโครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแฟลตฟอร์มที่เหมาพสมกับ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และช่องทางการสื่อสารถึงนักเรียนและผู้ปกครอง 
ขั้นดำเนินการ 
        1. จัดซื้อจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินเตอร์เนตภายในและภายนอกอาคารเรียน 
        2. ประชุมอบรมครูประจำวิชา ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการศึกษาแหล่งเรียนรู้และการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแบบออนไลน์และ การเลือกช่องทางการใช้สื่อ แฟลตฟอร์ม เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
        3. สำรวจความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ปรับให้บ้านของนักเรียนเป็นชั้นเรียน 
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(Class Home)  
        4. จัดตั้งกลุ่มไลน์ระดับชั้นเรียน มีผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนและครูที่ปรึกษาชั้นเรียน  
        5. ครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้แฟลตฟอร์ม เช่น Google Meet ,Google from, 
Zoom, Line , Facebook live, เป็นต้น 
ขั้นติดตามและประเมินผล 
        1. ความเสถียรของระบบสัญญาณอินเตอร์เนต และความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีของครูประจำวิชา 
        2. ประชุมครูเพ่ือติดตามผลการเรียนและการเข้าเรียนของนักเรียนที่อยู่ทางบ้าน  
        3. ประชุมครูร่วมกันถอดบทเรียนจากการจัดการเรียน ออนไลน์ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ 
ขั้นปรับปรุง 
        1. ครูประจำวิชา ปรับปรุงพัฒนาสื่อ การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสมกับสภาพการณ์ เช่น ลด
การบ้านให้น้อยลง  ลดภาระงานอื่นๆ ให้มีเท่าท่ีจำเป็น เน้นการเข้าเรียนและการสื่อสารโต้ตอบคำถาม 
        2. ปรับบ้านนักเรียนเป็นชั้นเรียน (Class Home) และขอความร่วมมือผู้ปกครอง กำกับติดตามให้นักเรียน
เข้าชั้นเรียน และติดตามการทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากครูประจำวิชา  
        3. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างครู กับผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ 
ผลงาน/ผลดำเนินการ  
        ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ “ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 ” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทั้งนี้เพราะมี
การดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
        1. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
        2. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
        3. ครูประจำวิชาสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลาย ร้อยละ 100         
สรุป   จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า ครูมีเอกสารหลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
         1. แผนการสอนและสื่อการสอนออนไลน์ของครูประจำวิชารายบุคคล 
         2. กลุ่มไลน์ระดับชั้นเรียน ของครูที่ปรึกษาชั้นเรียน 
         3. กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองและครู ระดับชั้นปีของนักเรียน 
         4. รายงานผลการจัดค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 

 

ประเด็นพิจารณา : 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
วิธีดำเนินการ   
            โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95  โดยกำหนดให้ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอน
ประจำวิชาทุกคน ศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น) และตีความศาสตร์
พระราชา เรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”  มาใช้ในบทบาทของครูที่ปรึกษาชั้นเรียน และบทบาทครูผู้สอน
นักเรียน ดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นวางแผน  
      1. คณะกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนประชุมวางแผนการบริหารจัดการคุณภาพนักเรียน  
โดย นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบเรียนรู้ และระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) มาเป็นระบบหลักใน
การบริหารจัดการชั้นเรียน  
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      2. จัดทำคู่มือระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น)  และแนวทางในการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก       
ขั้นดำเนินการ 
      1. ประชุมครูและบุคลากร ทำความเข้าใจเรื่อง กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบเรียนรู้ ระบบ
คุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) และแนวทางในการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ให้ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนและครูประจำวิชา
ทุกคน 
      2. ครูที่ปรึกษาชั้นเรียน นำแนวทางไปสื่อสารกับนักเรียนและสร้างข้อตกลงในการจัดการให้ห้องเรียนสะอาด 
ปลอดภัย น่าอยู่น่าใช้ ภายใต้แนวคิด “ห้องเรียนคือห้องรับแขกของบ้าน” ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ร่วมลงมือ รับฟัง
ปัญหาของห้องเรียน ปัญหาของนักเรียนรายบุคคล และร่วมแก้ไขปัญหาของห้องเรียนด้วยหลักเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา 
      3. ครูผู้สอนประจำวิชาทุกคน นำแนวทางไปสื่อสารกับนักเรียนในระดับชั้นเรียน โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ในระบบ
คุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น)เรื่อง ระเบียบวินัย การให้เกียรติตนเองและเคารพผู้อื่น ความรับผิดชอบ  และออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานเป็นทีม ตามขั้นตอน “จุดประกายความคิด การสืบค้นความรู้ การ
สะกัดความรู้ การสรุปองค์ความรู้ และการแบ่งปันความรู้” โดยอาศัย หลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา     
ขั้นติดตามประเมินผล 
      1. การรายงานผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน 
      2. การรายงานผลการสอนของครูประจำวิชา  
      3. การสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา และพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคลและกลุ่ม
นักเรียน 
      4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหารจัดการเรียนของครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา ในที่ประชุมครู 
ขั้นปรับปรุง 
      1. ฝ่ายบริหารและครูที่เกี่ยวข้องร่วมกันสรุปบทเรียน แนวทางประปรุงพัฒนานำไปปรับใช้ โดยครูเป็นผู้ร่วม
ลงมือปรับปรุงตนเองด้วย มิใช่เพียงแค่สั่งหรือสอน แต่มีความเป็นผู้นำ (Leadership)   
      2. ครูที่ปรึกษา นำข้อสรุปไปปรับปรุง การบริหารจัดการชั้นเรียน อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมการดูแล
ช่วยเหลือ แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เรื่องการรักษาความสะอาด การรักษาระเบียบวินัย ความ
ปลอดภัย และน่าอยู่ น่าใช้ของห้องเรียน   
      3. ครูผู้สอนประจำวิชา นำข้อสรุปไปปรับปรุง การบริหารจัดการชั้นเรียนต่อเนื่อ ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย 
การให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น ความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative 
Learning)   
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน  
         ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ “ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 97.5” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทั้งนี้เพราะมี
การดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
      1. ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ร้อยละ 95 
      2. ครูที่ปรึกษา/ครูผ้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักครู เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้รู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ร้อยละ 100  
สรุป จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า ครูมีเอกสารหลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
      1. กระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบเรียนรู้  
      2. คู่มือระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
      3. คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้นเรียน  
      4. รายงานผลการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูที่ปรึกษา 
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      5. รายงานผลการสอนของครูประจำวิชา 
      6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 

ประเด็นพิจารณา : 3.4  ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
วิธีดำเนินการ  
             โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95 โดย อาศัยกระบวนการเชิงระบบ 
ได้แก่ ระบบการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นฐานในการดำเนินงาน
ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นวางแผน 
     1. ฝ่ายวิชาการคะแนน 60 คะแนนเป็นคะแนนมาตรฐานของการวัดผลนักเรียนทุกรายวิชา  
     2. จัดทำปฏิทินวิชาการวดัผลโรงเรียนมัธยมยานากาวา มอบให้ครูผู้สอนทุกคน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
     3. กำหนดสัดส่วนและรูปแบบข้อทดสอบ ปรนัยประเภท เลือกคำตอบ  ประเภทอ่านคิดวิเคราะห์แล้วตอบ
คำถาม จับคู่ โยงคำตอบ  อัตนัยประเภท เขียนตอบ เติมคำ โยงคำตอบ ฯลฯ ทุกครั้งในการสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน 
     4. กระบวนการวัดผลรายวิชา แบ่งปัน 3 ส่วน ได้แก่ ระหว่างการเรียนการสอนของครู กลางภาคเรียน และ
ปลายภาคเรียน  
     5. การออกแบบนวัตกรรมหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียน กลุ่มอ่อนและเสริมกลุ่มเก่ง 
ขั้นดำเนินการ 
    1. ครูประจำวิชาจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
    2. ครูประจำวิชา จัดการทดสอบเก็บคะแนนระหว่างการเรียนการสอน 
    3. ครูประจำวิชาจัดทำข้อทดสอบตามรูปแบบที่วิชาการกำหนดให้ 
    4. ครูประจำวิชาส่งข้อสอบวัดผล กลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนให้วิชาการตรวจ 
        4.1 กลุ่มวิชาที่จัดสอบในตาราง ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 
สังคมศึกษา และสุขศึกษา  
        4.2 กลุ่มวิชาที่สอบนอกตาราง เน้นการปฏิบัติจริง ได้แก่ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ พลศึกษา   
        4.3 วิชาทักษชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา นำเสนอผลงานด้วยวาจา(นำเสนอปากเปล่า) ประกอบ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    5. คณะกรรมการวัดผล ดำเนินการจัดทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
    6. ครูประจำวิชาจัดทำคะแนนผลการสอบของนักเรียนรายบุคคล      
ขั้นติดตามประเมินผล 
    1. ฝ่ายบริหารสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูประจำวิชา 
    2. การปฏิบัติงานตามปฏิทินวิชาการวัดผลโรงเรียนมัธยมยานากาวา 
    3. การตรวจความถูกต้องการออกข้อสอบตามนโยบายวิชาการของครูประจำวิชา 
    4. ผลการสอบของนักเรียนรายบุคคลในการทดสอบระหว่างภาคเรียน 
    5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลผ่านช่วงคะแนนมาตรฐานที่กำหนด    
ขั้นปรับปรุง 
   1. งานวัดทะเบียนวัดผลจัดทำผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระหว่างภาคเรียน โดยเรียงใส่คะแนนรายบุคคล 
   2. ฝ่ายวชิาการจัดกลุ่มนักเรียน โดย แบ่งจากคะแนนที่ได้ของนักเรียน เป็น 3 กลุ่ม คือ อ่อน ปานกลาง และเก่ง 
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   3. ฝ่ายวชิาการทำความเข้าใจกับครูประจำวิชา เรื่อง การดูแลช่วยเหลือและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
โดยการออกแบบนวัตกรรม หรือจัดกิจกรรมช่วยเหลือ ที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน  
   4. ครูประจำวิชา จัดการเรียนรู้ต่อเนื่องและใช้เครื่องมือ/นวัตกรรมจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียน กลุ่มอ่อน 
กลุ่มปานกลาง และพัฒนาส่งเสริมกลุ่มเก่ง  ไปพร้อมๆกัน โดยใช้เวลาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
   5. ฝ่ายวัดผลดำเนินการวัดผลปลายภาคเรียน และจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนรายบุคคล เสนอ
ผู้อำนวยการลงนามและส่งมอบให้ครูที่ปรึกษาชั้นเรียน 
   6. ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ทราบ พร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
   7. ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนจัดทำรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน รายงานให้ผู้อำนวยการทราบเพ่ือนำ
ผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป 
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
          ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ “ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98.75 ” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทั้งนี้
เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
     1. ครูประจำวิชามีการการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 
     2. ครูประจำวิชามีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้  ร้อยละ 100  
     3. ครูประจำวิชาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล ร้อยละ 95  
     4. ครูประจำวิชาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ร้อยละ 100 
สรุป จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า ครูมีเอกสารหลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
     1. ปฏิทินวิชาการวัดผลโรงเรียนมัธยมยานากาวา 
     2. แผนจัดการเรียนรู้ของครูประจำวิชา 
     3. แบบทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนรายวิชาที่กำหนดสอบในตาราง 
     4. บันทึกการส่งข้อสอบในตารางและแจ้งแนวการสอบนอกตารางของครูประจำวิชา 
     5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและระดับชั้นเรียน 
     6. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระวิชา และภาพรวมระดับโรงเรียน 
     7. บันทึกการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนโดยครูที่ปรึกษา 

 

ประเด็นพิจารณา : 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
วิธีดำเนินการ  
                โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 95  โดย กำหนดแนวทาง
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรวิชาการ โดยฝ่ายบริหารวิชาการใช้กระบวนการท้าทายให้ครู
คิด (Think) นวัตกรรม หรือกระบวนการ วิธีการเพ่ือพัฒนาผลงานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบถ้าคิดเดียวหรือมีเพ่ือนร่วมเป็นคู่คิด (Pare)ในกลุ่มสาระวิชาเรียนรู้เดียวกัน และเม่ือสิ้นภาคเรียนหรือปี
การศึกษาครูประจำวิชาทุกคนต้องจัดทำสรุปผลงานและสื่อนำเสนออภิปรายสิ่งที่ค้นพบสิ่งที่ค้นพบ (Share) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในที่ประชุมสรุปผลงานประจำปี อย่างมีขั้นตอน ดังนี้  
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 ขั้นวางแผน 
     1. ฝ่ายบริหารจัดทำกรอบนโยบายเรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Com-
munity : PLC)  
     2. ฝ่ายบริหารและวิชาการกำหนดแนวทางให้ครูออกแบบจัดทำนวัตกรรมประกอบแผนจัดการเรียนรู้ หนึ่ง
นวัตกรรมต่อหน่วยการเรียนรู้ 
     3. ฝ่ายบริหารและวิชาการกำหนดให้ครูและบุคลากรวิชาการทุกคน เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียน และใช้
หลักการโค้ชพัฒนาศักยภาพนักเรียน  
     4. ฝ่ายบริหารกำหนดให้ครูทุกคนจัดทำพันธสัญญา เพ่ือประกันคุณภาพการจัดการศึกษาไว้กับผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
     5. ฝ่ายบริหารและวิชาการกำหนดครูและบุคลากรทุกคน ทุกคนจัดทำสรุปผลงานและจัดทำสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 ขั้นดำเนินการ 
     1. ฝ่ายบริหารจัดประครูและบุคลากรเพ่ือทำความเข้าใจเรื่องนโยบายการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
     2. ครูประจำวิชาออกแบบนวัตกรรม และแบบอย่างที่ดี ในการจัดการเรียนการสอน 
     3. ครูที่ปรึกษาและบุคลากรวิชาการ ทุกคนเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงงาน และศึกษาแนว
ทางการโค้ชพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามเอกสารที่วิชาการจัดให้ 
     4. ครูประจำวิชาจัดการเรียนรู้ ตามปฏิทินวิชาการวัดผล 
     5. ครูประจำวิชาและบุคลากรวิชาการปฏิบัติการโค้ชพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการจัดทำโครงงานตามแผน
ปฏิทิน และร่วมนำเสนอ ดังนี้ 
            5.1 นักเรียนในที่ปรึกษานำเสนอโครงงาน 
            5.2 โค้ช นำเสนอเทคนิคกระบวนการโค้ชพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
     6. ครูประจำวิชาจัดทำรายงานสรุปผลงานและสื่อนำเสนอผลงานและข้อค้นพบในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำ
ภาค/ปีการศึกษา      
 ขั้นติดตามประเมินผล 
      1. การรายผลการจัดการเรียนการสอนของครู 
      2. การประเมินผลการสอนของครูโดยการสังเกตุและการสัมภาษณ์นักเรียน 
      3. รายงานผลการโค้ชพัฒนาศักยภาพนักเรียน (โครงงาน) 
      4. ประเมินผลจากการนำเสนอโครงงานนักเรียน และการนำเสนอเทคนิคการโค้ชของครูที่ปรึกษา     
 ขั้นปรับปรุง 
      1. ฝ่ายบริหารวิชาการแจ้งข้อมูลผลการจัดการเรียนการสอน และการโค้ชนักเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
      2. ฝ่ายวิชาการสรุปข้อมูลสภาพการเรียนการสอนและการโค้ชของครูที่ปรึกษา และให้แนวทางท่ีควรจะเป็น
ให้ที่ประชุมทราบ 
      3. ฝ่ายบริหารเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นการจัดการเรียนรู้และการโค้ชพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน และรวมสกัดองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงในขั้นตอนต่อไป 
       4. ครูและบุคลากรนำข้อสรุปที่ได้จากท่ีประชุม ไปปรับปรุงพัฒนาหน้าที่รับผิดชอบ ต่อเนื่อง 
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ผลงาน/ผลการดำเนินงาน  
        ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ “ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 ” ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดทั้งนี้เพราะมี
การดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
        1. ครูและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  
ร้อยละ 100 
        2. ครูและบุคลากรวิชานำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
ร้อยละ 100    
 สรุป จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า ครูมีเอกสารหลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
       1. สื่อนวัตกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูประจำวิชา 
       2. เทคนิคกระบวนการในการโค้ชพัฒนาศักยภาพนักเรียน (การทำโครงงาน)ของครูที่ปรึกษารายบุคคล 
       3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา 
       4. เอกสารผลงานการถอดบทเรียน “เรื่องเล่าPBL”ของครูและนักเรียน 
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มาตรฐานที ่4 ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น)  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน/ครู 
(คน) ผลการ

ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
 

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

4.1 คุณภาพผู้เรียน        
1 ด้านการมีวินัยของผู้เรียน   90 101 89.10 90 ยอดเยี่ยม 

 1.1 การมีสัจจะ √       
 1.2 การเคารพกฏระเบียบ 

กติกา 
√      

 

 1.3 การไม่ทำให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน 

√      
 

 1.4 การมีความซื่อสัตย์ √       
2 ด้านการให้เกียรติตนเอง

และเคารพผู้อ่ืน 
  90 101 89.10 90 

ยอดเยี่ยม 

 2.1การแสดงความเคารพ √       
 2.2 การรับฟังความคิดเห็น

ผู้อื่น 
√      

 

 2.3 การพูดจาสุภาพ √       
 2.4 การแสดงออกท่ี

เหมาะสมกับกาละเทศะ 
√      

 

 2.5 การแสดงความยินดี √       
3 ด้านความรับผิดชอบ   90 101 89.10 90 ยอดเยี่ยม 
 3.1การตรงต่อเวลา √       
 3.2 การจัดระเบียบตนเอง √       
 3.3 การรักษาความสะอาด √       
 3.4 การรู้หน้าที่ √       
 3.5 การช่วยเหลือแบ่งปัน √       
     สรุปผลการประเมิน      90 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน/ครู 
(คน) ผลการ

ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
 

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

         
4.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ปฏิบัติ ไม่ 

ปฏิบัติ 
ผลสำเร็จ (ข้อ) ผลการประเมิน      

ตนเอง 
ผลการ

ประเมินที่ได้ 
1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร   2 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 1.1 การบริหารเป้าหมาย

ความสำเร็จ 
(Perfo4mance) 

√      
 

 1.2 การส่งเสริมความ
สามัคคี 

√       
 
 

2 การทำงานเป็นทีม  
(Maintenance) 

  4 ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 2.1 การพัฒนาทักษะผู้นำ
ทีม 

√      
 

 2.2 การพัฒนาทักษะสมชิก
ทีม 

√      
 

 2.3 การพัฒนาระบบการ
ทำงาน 

√      
 

 2.4 กาพัฒนาทักษะ
บรรยากาศในการทำงาน 

√      
 

3 การบริหารคุณภาพ   6 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 3.1 การวางแผนการ

ปฏิบัติงานประจำปีสู่
เป้าหมาย 

√      
 

 3.2 การกำกับการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร 

√      
 

 3.3 คุณภาพผู้เรียน √       
 3.4 การกำกับติดตามผล

การปฏิบัติงานของครูและ
คุณภาพผู้เรียน 

√      
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน/ครู 
(คน) ผลการ

ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
 

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
 

ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

 3.5 การประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพ 

√      
 

 3.6 การจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงานประจำปี 

√      
 

     สรุปผลการประเมิน       ยอดเยี่ยม 
        
4.3 การปฏิบัติงานของครู ปฎิบัติ ไม่

ปฏิบัติ 
เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

จำนวนครู(คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 
ทั้งหมด ผ่าน

เกณฑ์ 
1 การสอบย่อย (Home 

Room Test) 
  90 14 14 100 

ยอดเยี่ยม 

 1.1 การปฏิบัติงานจริงจัง
ของผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้มี
ส่วนร่วม 

√      
 

 1.2 กลุ่มสาระวิชาทำ
ข้อสอบล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ 

√      
 

 1.3 ครูที่ปรึกษากำกับ
นักเรียนปฏิบัติตามกำหนด
สิบห้านาที 

√      
 

 1.4 ครูทุกคนร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม(ไม่นั่งที่โต๊ะทำงาน) 

√      
 

2 การรับผิดชอบคาบสอน   90 14 14 100 ยอดเยี่ยม 
 2.1 การเตรียมการสอน √       
 2.2 การเข้า-ออกตรงตาม

เวลา 
√      

 

3 การพักระหว่างคาบ 5 นาที  
(5Minute for period) 

  90 14 14 100 
ยอดเยี่ยม 

 3.1 นักเรียนเข้า-ออกตรง
ตามเวลา 

√      
 

 3.2ครูประจำวิชาย้ำเตือน
นักเรียนปฏิบัติเป็นกิจนิสัย 

√      
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน/ครู 
(คน) ผลการ

ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
 

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
 

ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

 3.3 ครูที่ปรึกษาย้ำเตือน
นักเรียนปฏิบัติเป็นกิจนิสัย 

√      
 

 3.4 ผู้บริหารกำกับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูและผู้เกี่ยวข้องผ่าน
พฤติกรรมของนักเรียน 

√      

 

4 คุณภาพการสอนของครู
ประจำวิชา(ไม่มีนักเรียน
หลับและเล่นในคาบเรียน) 

   
90 

 
14 

 
14 

 
100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ครูมีแผนกิจกรรม
จัดการเรียนรู้ 

√      
 

 4.2 ครูมีนวัตกรรมจัดการ
เรียนรู้ 

√      
 

 4.3 ครูมีเทคนิคในการ
จัดการเรียนรู้ 

√      
 

5 การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย
ตนเองของนักเรียน 

  85 14 12 85.71 
ดีเลิศ 

 5.1 การนำApp SugoiN-
ihongo มาใช้อย่างจริงจัง  

 √     
 

 5.2 ครูที่ปรึกษาและครู
รับผิดชอบการสอน
ภาษาญี่ปุ่นต้องหาแนวทาง
และเวลาดำเนินการให้เป็น
ผลสำเร็จ 

√      

 

 5.3 ดำเนินการประเมินผล
และรายงานผลงานอย่างมี
รูปแบบ 

√      
 

6 การแต่งกายของครู   95 14 14 100 ยอดเยี่ยม 
 6.1 เป็นแบบอย่างที่ดีของ

นักเรียนและภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนนอกเหนือจากด้าน
วิชาการ 

√      
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน/ครู 
(คน) ผลการ

ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
 

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
 

ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

 6.2 บุคลิกภาพเหมาะสมกับ
ความเป็นครู 

√      
 

 6.3 มีการบูรณาการไทย-
ญี่ปุ่น และสากลนิยม 

√      
 

 สรุปผลการประเมิน 97.61 ยอดเยี่ยม 
 
 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  4  (เพิ่มเติม) 
จุดเน้น : ความเป็นโรงเรียนมัธยมยานากาวา (Yanagawa Junior High School) 
       มาตรฐานที่ 4 เป็นมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดเพ่ิมเติมข้ึนมาเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติการขององค์กร 
ตามแนวทางคุณลักษณะคุณภาพของคนญี่ปุ่น ในฐานะที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น 
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญ 3 ประการสำคัญ คือ ประการแรกด้านคุณภาพผู้เรียน  ประการที่สอง
ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร และประการที่สามด้านการปฏิบัติงานของครู แต่ด้านประกอบด้วยตัวชี้วัดหลักและ
ตัวชี้วัดย่อยแตกต่างกันเป็นรายละเอียดเฉพาะด้าน  การประเมินและรายงานผลจำแนกเป็นรยด้านดังนี้  
มาตรฐาน คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา : 4.1  ผู้เรียนมีวินัย ให้เกียรติตนเองและเคารพผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบ 
 วิธีดำเนินการ  
       โรงเรียนมัธยมยานากาวา กำหนดค่าเป้าหมายด้านผู้เรียนมีวินัย ร้อยละ 90 ด้านการให้เกียรติตนเองและ
เคารพผู้อ่ืน ร้อยละ 90 และด้านมีความรับผิดชอบร้อยละ 90 โดยจัดทำเครื่องมือให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ครู
ประจำวิชา ครูเวรประจำวัน ครูหอพัก จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติตนของนักเรียนรอบด้าน พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอ
ในเวทีประชุมประจำเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ อย่างมีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นวางแผน  
      คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกันจัดทำคู่ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพเช่นเดียวกับคุณภาพคนญี่ปุ่น เรื่องการมีวินัย เรื่องการให้เกียรติตนเองและเคารพผู้อื่น 
และมีความรับผิดชอบ โดยมีผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและกำกับ ดังนี้ 
    1. จัดประชุมครูและบุคลากร เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการนำระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น)มาใช้ในโรงเรียน 
    2. จัดระบบโครงสร้างการปฏิบัติการ โดยระบุผู้เกี่ยวข้องชัดเจนว่ามีใครบ้าง 
    3. มอบหมายไฟล์เอกสารคู่มือระบบ และเครื่องมือเก็บข้อมูลการปฏิบัติตนของนักเรียนให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
    4. มอบหมายครูเวรประจำวัน ครูหอพัก ครูประจำวิชา และครูที่ปรึกษาชั้นเรียน เป็นผู้ดำเนินการหลักในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามคู่มือระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
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ขั้นดำเนินการ 
    1. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียนร่วมกันประชุมช้แจงทำความเข้าใจเรื่องระบบคุณยายานากาวา และตัวชี้วัดด้าน
คุณภาพผู้เรียน  
    2. ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนผ่านกิจกรรมบริหารจัดการชั้นเรียน และกิจกรรมโฮมรูม  
    3. ครูประจำวิชากระตุ้นย้ำเตือนนักเรียนเรื่องการปฏิบัติตนตามตัวชี้วัดระบบผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลการเรียน 
    4. ครูเวรประจำวัน ตักเตือนนักเรียนที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามตัวชี้วัด ทันทีด้วยกัลยาณมิตร 
 ขั้นติดตามประเมินผล 
    1. ผู้บริหาร ครูประจำวิชา ครูเวรประจำวัน ครูหอพัก และครูที่ปรึกษาร่วมกันสังเกตุพฤติกรรมผู้เรียนและการ
ปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามตัวชี้วัดระบบ 
    2. ครูที่ปรึกษาดำเนินการประเมินนักเรียนรายบุคคลและบันทึกข้อมูลเป็นรายเดือน 
    3. ครูที่ปรึกษาร่วมกัน สรุปคุณภาพรอบ 3 เดือน พร้อมจัดทำสื่อนำเสนอ ในเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    4. ตัวแทนครูที่ปรึกษา 1 ต่อระดับชั้นนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติตน ตามระบบคุณภาพยานา
กาวา (ญี่ปุ่น) ในเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับฟังข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะ 
     5. ครูเวรประจำวัน ครูหอพัก ครูประจำวิชา และผู้บริหารร่วมรับฟังและวิพากษ์ผลการดำเนินการและเสนอ
แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในวงรอบต่อไป 
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
     1. ฝ่ายบริหารร่วมกันสรุปผลการดำเนินการ ในวงรอบที่ผ่านมาและสังเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อน และแนวทาง
แก้ไขพัฒนา แจ้งบุคลากรทุกคนทราบ และมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนเป็นผู้ทำควาเข้าใจกับนักเรียนทุกคน 
     2. ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาชื่นชมนักเรียนที่พฤติกรรมตามตัวชี้วัดระบบดีเด่น พร้อมให้กำลังใจนักเรียน
คนอ่ืนๆด้วย 
     3. ครูเวรประจำวัน ครูหอพักนักเรียนนำข้อมูลไปย้ำเตือนนักเรียนอย่างวม่ำเสมอ  
     4. ฝ่ายบริหารประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน และระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น) ให้ผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจรับทราบทางสื่อออนไลน์  
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
        ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด (ร้อยละ 90) ทั้งนี้
เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้  
     1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีวินัย ตามตัวบ่งชี้ เรื่อง การมีสัจจะ การเคารพกฏระเบียบ กติกา การไม่ทำให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน และมีความซื่อสัตย์  
     2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีการให้เกียรติตนเองและเคารพผู้อ่ืน ตามตัวบ่งชี้ เรื่องการแสดงออก การรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น การพูดจาสุภาพ การแสดงออกท่ีเหมาะสม(กาลเทศะ) และการแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนประสบ
ความสำเร็จ  
    3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตามตัวบ่งชี้ เรื่อง การตรงต่อเวลา การจัดระเบียบตนเอง การ
รักษาความสะอาด การรู้หน้าที่ และการช่วยเหลือแบ่งปัน  
 สรุปผลการพัฒนา จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ได้ปฏิบัติตนตาม
ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) ผ่านกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด ดังนี้ 
  1. กิจกรรมตาม Timeline การอยู่ประจำหอพัก  
  2. กิจกรรมการรับประทานอาหารประจำวันของโรงเรียน 
  3. กิจกรรมการมาโรงเรียนและการปฏิบัติตนต่อครูเวรประจำวันของนักเรียน 
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  4. กิจกรรมรักษาความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียน 
  5. กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมโฮมรูม 
  6. กิจกรรมการเข้าเรียน การพัก 5 นาทีระหว่างคาบเรียน และการพักกลางวัน 
  7. กิจกรรมการดูแลห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 
  8. กิจกรรมการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนเป็นหมู่คณะ 
 
มาตรฐาน ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

ประเด็นพิจารณา : 4.2 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และมีการบริหารคุณภาพ  
วิธีดำเนินการ 
     โรงเรียนมัธยมยานากาวา กำหนดค่าเป้าหมาย ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ระดับยอดเยี่ยม การส่งเสริมการทำงาน
เป็นทีม ระดับดีเลิศ และการบริหารคุณภาพ ระดับดีเลิศ  โดยการจัดทำตัวชี้วัดหลักและตัวบ่งชี้ เพื่อการขับเคลื่อน
คุณภาพ ตามระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น) ผ่านกระบวนการบริหารจัดการของทีมผู้บริหาร อย่างมีข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นวางแผน  
  1.ทีมบริหารศึกษาคู่มือระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น) หมวดภาวะผู้นำของผู้บริหาร รายตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้
ประกอบ ทั้ง 3 ด้านคือ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารคุณภาพ 
 2.ทีมบริหารร่วมกันวางแผน และแบ่งงานรับผิดชอบตามโครงสร้างบริหารจัดการองค์กร 
 3.จัดประชุมครูและบุคลากร เรื่องการนำระบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) มาปรับใช้ 
 4. ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 
ขั้นดำเนินการ 
    1. ทีมบริหารร่วมกัน ดำเนินการและปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
    2. ทีมบริหารจัดประชุมสัมมนา พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้กับบุคลากรและการแก้ไขปัญหา 
    3. ทีมบริหารกำหนดกิจกรรม ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยใช้กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนรูปแบบต่างๆ 
    4. ทีมบริหารร่วมกัน กำกับติดตามผล การปฏิบัติการตามสายงานที่รับผิดชอบ 
 ขั้นติดตามประเมินผล 
     1. ทีมบริหารร่วมกัน ประเมินและจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบไว้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     2. ทีมบริหารร่วมกันประชุมวิเคราะห์ และสรุป จุดเด่น จุดด้อย ในแต่ละประเด็น เพ่ือนำสู่การปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
     1. ทีมบริหารปรับปรุงตนเองในส่วนที่รับผิดชอบ ตามผลการวิเคราะห์ 
     2. จัดประชุมครูและบุคลากร เพื่อแจ้งผลการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     3. รับฟังการสะท้อนผลของครูและบุคลากร เพื่อการนำข้อมูลไปปรับปรุงทีมบริหาร 
 ผลงาน/ผลการดำเนินงาน 
           ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงาน
ครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้  
   1. ผู้บริหารมีระดับคุณภาพ ด้านภาวะผู้นำในการบริหารเป้าหมายความสำเร็จ และการส่งเสริมความสามัคคี 
ระดับยอดเยี่ยม 
   2. ผู้บริหารมีระดับคุณภาพ การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในการพัฒนาทักษะผู้นำทีม การพัฒนาทักษะสมาชิก
ทีม การพัฒนาระบบการทำงาน และการพัฒนาทักษะบรรยากาศในการทำงาน ระดับดีเลิศ 
   3. ผู้บริหารมีระดับคุณภาพ การบริหารคุณภาพ ด้วยการวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีสู่เป้าหมาย การกำกับ
ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของครู
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และคุณภาพผู้เรียน การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ระดับ
ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการพัฒนา จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ ส่งเสริมการทำงาน
เป็นทีม และมีการบริหารคุณภาพ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้  
    1. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  
    2. คู่มือระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น) 
    3. รายงานผลการประเมินตนเองของครูตามพันธสัญญา (QA1)และการประกันคุณภาพ(แบบQA2) 
    4. คำสั่งโรงเรียนที่ 20/2654 เรื่อง การจัดค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพนักเรียนยานากาวา 
    5. คำสั่งโรงเรียนที่ 21 /2564 เรื่องการแนะแนวออนไลน์  
    6. คำสั่งโรงเรียนที่ 24 /2564  เรื่อง การจัดค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 
    7. รายงานการประชุมครูและบุคลากรวิชาการ ปีการศึกษา 2564  
    8. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  
 
มาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู 

ประเด็นพิจารณา : 4.3 การสอบย่อย การรับผิดชอบคาบสอน การพักระหว่างคาบ 5 นาที คุณภาพ
การสอน 
         ของครูประจำวิชา การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน และการแต่งกายของครู 
วิธีดำเนินการ  
         โรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานของครู เรื่องการสอบย่อย การรับผิดชอบคาบสอน 
การพักระหว่างคาบ 5 นาที และคุณภาพการสอนของครู (ไม่มีนักเรียนหลับและเล่นในคาบเรียน) ร้อยละ 90 การ
เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน ร้อยละ 85 และการแต่งกายของครู ร้อยละ 95  โดยใช้แบบติดตามผล
รายงาน และกระบวนการสั่งเกตติดตามผล ประกอบการดำเนินการ ดังนี้ 
ขั้นวางแผน  
    1. จัดประชุมครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องเรื่องการนำระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น)มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของครู  
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของครู  
    3. จัดทำคู่มือระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) และคู่มือครูคุณภายานากาวา 
    4. มอบหมายงานจัดการเรียนการสอน และงานหน้าที่อ่ืน 
    5. กำหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน การกำกับและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ขั้นดำเนินการ 
    1. ครูศึกษาตัวชี้วัดในคู่มือระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น) และคู่มือครูคุณภาพยานากาวา 
    2. ครูลงมือปฏิบัติการตามบ่งชี้ตามองค์ประกอบรายตัวชี้วัด  
    3. ครูบันทึกข้อมูลประเด็นปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการที่เก่ียวข้อง 
ขั้นติดตามประเมินผล 
    1. ฝ่ายบริหารกำหนดให้ครูส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบย่อย 
    2. ฝ่ายบริหารสังเกตการสอนและสัมภาษณ์นักเรียน เรื่อง การรับผิดชอบคาบสอน การพักระหว่างคาบ ๕ นาที 
คุณภาพการสอนของครู และการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน 
    3. ฝ่ายบริหารสังเกต คุณภาพการสอนของครูประจำวิชา ( ไม่มีนักเรียนหลับและเล่นในคาบเรียน ) และการ
แต่งกายของครู 
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ขั้นปรับปรุงพัฒนา  
    1. ฝ่ายบริหารจัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติงานของครูตามตัวชี้วัด และแจ้งผลในเวทีประชุมครูและบุคลากร
ประจำเดือน 
    2. ฝ่ายบริหารชี้ประเด็นที่ต้อง ปรับปรุงแก้ไข รายตัวบ่งชี้ให้ครูและบุคลากรทราบเพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไข 
    3. ฝ่ายบริหารเปิดโอกาสให้ครูประจำวิชาและบุคลากร ชี้แจงรายงานปัญหา อุปสรรคที่พบในการปฏิบัติการ 
    4. ฝ่ายบริหารสรุปข้อมูล สองทางเพ่ือจัดทำเป็นฐานข้อมูลใหม่ในการปรับปรุงพัฒนา และแจ้งให้ครูและ
บุคลากรทราบ ทางกลุ่มไลน์และเวทีประชุมครั้งต่อไป 
 ผลงาน/ผลการดำเนินงาน  
           ผลการดำเนินการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.33 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด(ร้อยละ 
90) ทั้งนี้เพราะมีการดำเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ ดังนี้  
    1. ร้อยละ 100 ของครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษา ปฏิบัติงานจริงจัง ทำข้อสอบส่งล่วงหน้า ครูที่ปรึกษากำกับ
นักเรียนปฏิบัติการตามกำหนด 15 นาที และครูทุกคนร่วมปฏิบัติการ (ไม่นั่งโต๊ะทำงาน) 
   2. ร้อยละ 100 ของครูประจำวิชา รับผิดชอบคาบสอน มีการเตรียมการสอน และการเข้าออกตรงตามเวลา  
   3. ร้อยละ 100 ของมีส่วนในการดำเนินการเรื่องการพัก 5 นาที โดยการเข้า-ออกตรงตามเวลา ครูประจำวิชา
และครูที่ปรึกษาย้ำเตือนนักเรียนทุกครั้งที่เข้าสอนและพบนักเรียนให้ถือปฏิบัติเป็นกิจนิจสัย และผู้บริหารกำกับ
ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผ่านพฤติกรรมนักเรียน  
   4. ร้อยละ 100 คุณภาพการสอนของครูประจำวิชา (ไม่มีนักเรียนหลับและเล่นในคาบเรียน) เพราะครูมีแผน
กิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ และครูมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน  
   5. ร้อยละ 85.71 การเรียนภาษาญี่ปุนด้วยตนเองของนักเรียน โดยการใช้ App SugoiNihongo มาใช้อย่าง
จริงจังครูที่ปรึกษาและครูรับผิดชอบคาบสอนภาษาญี่ปุ่นหาแนวทางและเวลาดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ และ
ดำเนินการประเมินผลและรายงานผลงานมีรูปแบบ   
   6. ร้อยละ 100  การแต่งกายของครู เป็นแบบอย่างของนักเรียนและภาพลักษณ์ของโรงเรียนนอกเหนือจากงาน
ด้านวิชาการ บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู และมีการบูรณาการไทย-ญี่ปุ่นและสากลนิยม ตามที่โรงเรียน
กำหนด 
สรุปผลงาน/ผลการดำเนินงาน จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ร้อยละ 97.61 ของครู
ปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ในระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ดังนี้  

      1. คู่มือโครงการ สิบห้านาทีทวีปัญญา 
      2. ข้อสอบโฮมรูม (Home Room Test :HRT) 
      3. คู่มือระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
      4. แผนการสอนของครูรายบุคคล 
      5. แฟลตฟอร์มการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน “SugoiNihongo” 
      6. ประกาศโรงเรียนเรื่องการแต่งกายของนักเรียนและครูประจำสัปดาห์ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
คุณภาพของผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยี่ยม 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน
ที ่
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

  
มาตรฐาน

ที ่
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
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*** สรุปผลการประเมินคุณภาพคิดแบบเดียวกับระดับปฐมวัย*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน

ที ่
 3 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน
ที ่
4 

ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น)  
4.1 คุณภาพผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
    1)ด้านการมีวินัย ยอดเยี่ยม 
    2)ด้านการให้เกียรติตนเองและเคารพผู้อื่น ยอดเยี่ยม 
    3)ด้านความรับผิดชอบ ยอดเยี่ยม 
4.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ยอดเยี่ยม 
    1)ภาวะผู้นำ ยอดเยี่ยม 
    2)การทำงานเป็นทีม ดีเลิศ 
    3)การบริหารคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.3 การปฏิบัติงานของครู ยอดเยี่ยม 
   1)การสอบย่อย (Home Room Test) ยอดเยี่ยม 
   2)การรับผิดชอบคาบสอน ยอดเยี่ยม 
   3)การพักระหว่างคาบ 5 นาที  ยอดเยี่ยม 
   4)คุณภาพการสอนของครูประจำวิชา (ไม่มีนักเรียนหลับหรือเล่นในคาบ
เรียน) 

ยอดเยี่ยม 

    5) การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน ดีเลิศ 
   6) การแต่งกายของครู ยอดเยี่ยม 
  

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
การแก้ปัญา 
3. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 
ระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
2. การบริหารคุณภาพ 
3. การปฏิบัติงานของครู 

 
4.  จุดควรพัฒนา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม (ระดับ 3ขึ้นไป) 
3. ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา (ไม่ติด 0 , ร ) 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษา และ 
2. การติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 
2. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ 
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ระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น) 
1. พฤติกรรมมความรับผิดชอบของผู้เรียน (ด้านคุณภาพผู้เรียน) 
2. การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของผู้บริหาร (ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร) 
3. การส่งเสริมนักเรียนนำApp SugoiNihongo มาใช้อย่างจริงจังในการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
 (ด้านการปฏิบัติงานของครู) 

 

  5.  แนวทางการพัฒนา 
            จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา พบว่า ยังมีตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัด
ย่อยรายมาตรฐานที่ระดับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ค่าเป้าหมาย) ที่สถานศึกษากำหนด แต่โดยสภาพการณ์และ
บริบทของสถานศึกษา ระดับผลน่าจะได้คุณภาพมากกว่านี้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนำตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อย
ดังกล่าว มาเป็นประเด็นในการกำหนดแนวการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้ 

5.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
5.1.1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 

กำหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85  ผลการประเมินตนเอง ร้อยละ 85.14 
          5.1.2. ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม  
(ระดับ 3ขึ้นไป ) จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้น ร้อยละ 59.76    
          5.1.3. ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ( ไม่ติด 0 , ร ) จำนวน
นักเรยีนที่ผลการเรียน o ร  ร้อยละ 4.46 ( ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95.54 ) 
 
              จากข้อมูลตัวชี้วัดย่อยท้ังสามรายการ พบว่า แม้ว่าจะผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด แต่เป็น
การผ่านเกณฑ์แบบไม่น่าพึงพอใจ ดังนั้นเพ่ือการสร้างความตระหนักให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม จึง
กำหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
            ขั้นวางแผน (Plan) 
                     1) ผู้บริหารและหัวหน้างานประกันคุณภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัด 
ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
                     2) กำหนดเครื่องมือในการจัดทำแผนงาน โครงการให้กับครูและผู้เกี่ยวข้อง 
            ขั้นปฏิบัติ ( Do)  
                        1)ครูรับผิดชอบโดยตรงใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลนักเรียนรอบด้าน  (K: ด้านความรู้ S:ด้านทักษะ A:ด้านคุณลักษะ) 
                        2)ครูประจำวิชาจัดการเรียนการรู้และวัดประเมินผลรอบด้าน (K: ด้านความรู้ S:ด้านทักษะ A:
ด้านคุณลักษะ) โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะควรฝึกหรือเน้นย้ำนักเรียนเรื่อง การมีวินัย การให้เกียรติตนเองเคารพ
ตนเองและผู้อื่น และการมีความรับผิดชอบ 
            ขั้นติดตามและประเมิน (Check)  
                        1) ครูประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง เป็นระยะ 
                        2) งานวิชาการติดตามประมวลการดำเนินการในเวทีการประชุมประจำสัปดาห์/เดือน 
                        3) งานวิชาการประเมินสรุปผลการเรียนปะจำภาค/ปี 
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           ขั้นปรับปรุง (Action) 
                        1) ครูศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติการของตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
                        2) วิชาการนำผลการประเมินแจ้งให้ครูทราบในที่ประชุมและย้ำเตือน และชวนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนปฏิบัติและได้ทางเลือกปฏิบัติใหม่ 
           ขั้นสรุปรายงาน (Report & Accountability)   
                        1) ครูประจำวิชารายงานผลการดำเนินงานของตนเองให้งานทะเบียนและผู้บริหารทราบ   
                        2) งานทะเบียวัดผลจัดกระทำกับข้อมูลและส่งผลให้วิชาการและงานประกันคุณภาพนำข้อมูล
ไปใช้ เขียนรายงานการประเมินตนเองภายใน (SAR) 
                        3.วชิาการสรุปผลดำเนินการและนำเสนอผลการปรับปรุงในเวทีประชุมสรุปงานประจำปีของ
โรงเรียน 

 

5.2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
        5.2.1. การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา และ 
        5.2.3. การติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการ
บริการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

           จากข้อมูลผลการประเมินตนเองด้าน การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานศึกษา การ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ก็ตามแต่เมื่อพิจารณาเชิงคุณภาพแล้ว พบว่า ตัวชี้วัดย่อย 6.4 การให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 6.5 การ
ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา (ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม) ยังเป็นประเด็นคุณภาพที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ  
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐานคุณภาพตรงตามค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
            ขั้นวางแผน (Plan)  
                     1) การสำรวจจุดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการเรียนรู้ ที่ยังเป็นจุดอ่อนในการให้บริการ โดยฝ่ายงานจัดการเรียนรู้ งานหอพักนักเรียน และงานเทคโนโลยี  
                     2) นำข้อมูลเข้าหารือ ในที่ประชุมฝ่ายบริหารทุกฝ่าย เพ่ือประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
                     3) งานแผนงานและงานงบประมาณจัดทำแผนจุดปรับปรุงติดตั้งจัดซื้อสัญญาณและอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการให้บริการ 
                     4) งานประกันคุณภาพฝ่ายบรหิารกำหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพในมาตรฐานด้านการ
บริหารและการจัดการ 
            ขั้นปฏิบัติการ (Do)  
            1) การจัดทำประกาศค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพและการประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากร
ทราบ 
                     2) งานแผนงานและงานงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงจุดให้บริการตามแผน และ 
                     3) กำหนดกติการใช้และการให้บริการ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับบริการทุกคนทราบ 
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          ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
            1)  งานจัดการเรียนรู้ฝ่ายวิชาการร่วมกับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยโรงเรียนสำรวจตรวจสอบการเปิด
ให้บริการและการใช้บริการ จากครูและนักเรียนผู้ใช้บริการ  
            2) งานจัดการเรียนรู้ดำเนินการวิเตราะห์ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค การให้บริการและแนวทางแก้ไข 
            3) นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้รายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบและแจ้งในที่ประชุมครูและ
บุคลากรประจำสัปดาห์/เดือน 
          ขั้นปรับปรุง (Action) 
            1) ฝ่ายงานแผนงานและเจ้าหน้าที่เทคโน ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดอับในการให้บริการ ในส่วน
ที่เป็น ฮาร์ดแวร์   
            2) ครูประจำวิชา วางแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและเทคนิคการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการสืบค้นของนักเรียน ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมและ
เพียงพอ 
         3) ครูหอพัก ต้องกำหนดมาตรฐานเวลาและเครื่องในการใช้บริการสัญญาณต่อคนต่อเครื่องมือ 
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการการในการให้บริการที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
          ขั้นการสรุปรายงานผล (Report/Accountability)  
          1) งานประกันคุณภาพ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากร ในการ
ให้บริการของโรงเรียนรายภาค/ปี พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินตนเองของสถานศึกษา 
          2) งานประกันคุณภาพการศึกษา นำผลการประเมินไปเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
          3) รายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

5.3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5.3.1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 
       5.3.2. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้   
               จากข้อมูลการประเมินตนเอง ตัวชี้วัดที่ 1.ประเด็น การจัดการเรียนการรู้ผ่านกระบวนการคิด 

และปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยะล 95) แต่เมื่อพิจารณาย่อยที่ 1.1 
ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  พบว่า ยังมีครูร้อยละ 5 ที่ยังจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และ
ประเด็น ที่ 4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ95)  แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยท่ี 4.1 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ยังมีครูร้อยละ 5 ที่ยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินการทั้งสองประเด็นย่อยได้รับการแก้ไข อย่างเป็นระบบจึง ดำเนินการ
ดังนี้ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
            1) งานประกันคุณภาพจัดทำข้อมูลจุดพัฒนา ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และ
ประเด็น การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
            2) จัดทำกระบวนการและแนวทางแก้ไขพัฒนา อย่างเป็นระบบสามารถปฏิบัติการได้ 
            3) นำเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือตรวจพิจารณา และปรับแก้ไขกระบวนการตามข้อเสนอแนะ 
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            4) ส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหารวิชาการและงานจัดการเรียนรู้ เพ่ือดำเนินการต่อไป 
      ขั้นปฏิบัติการ (Do) 
            1) งานจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ นำเสนอข้อมูลและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเชิง
ระบบให้ที่ประชุมครูและบุคลากรทราบ 
             2) ฝ่ายวิชาการจัดประชุมอบรมครู ผู้สอนประจำวิชา ทบทวนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินเมิน  
             3) ฝ่ายวิชาการ กำหนดให้ครูประจำวิชา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง (Active Teaching & Learning)ทุกรายวิชา 
             4) ฝ่ายวิชาการกำหนดให้ครูจัดทำ แผนกิจกรรมการเรียนรู้รายเนื้อหา ที่ส่งเสริมให้นักเรียน/กลุ่ม
นักเรียนได้ลงมือ ฝึกปฏิบัติการ สืบค้น ข้อมูล สรุปข้อมูลและนำเสนอองค์ความรู้  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวัด
ประเมินผล ตนเองและเพ่ือนนักเรียนร่วมกับครูประจำวิชาด้วย  
             5) ครูประจำวิชาทุกรายวิชานำแผนกิจกรรมรายเนื้อหา ไปจัดการเรียนรู้ตามแผนกิจกรรมและ
นักเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน (ได้ลงมือ ฝึกปฏิบัติการ สืบค้น ข้อมูล สรุปข้อมูลและนำเสนอองค์ความรู้  และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการวัดประเมินผล)  
       ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
             1) ครูประจำวิชาประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนรอบด้าน (ด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์) โดยมีนักเรียนมีส่วนร่วม 
             2) ครูประจำวิชาบันทึกผลการสอนของตนเอง และจัดทำรายงานผลการสอนตามแบบที่ฝ่าย
วิชาการกำหนดให้ เพ่ือเตรียมไว้ตรวจสอบและนำเสนอในวันสรุปผลงานประจำภาค/ปี 
       ขั้นปรับปรุงพัฒนา ( Action)   
             1) ครูประจำวิชาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคลคลและรายกลุ่มท่ีผลที่ไม่ตรงกับ
แผนที่กำหนดไว้ แล้ววิเคราะห์หาประเด็นปัญหาอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
             2) ครูประจำวิชาวิเคราะห์บันทึกหลังสอน/รายงานการสอน เพื่อวิเคราะห์หาประเด็นปัญหา
อุปสรรคเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้รายเนื้อหา ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับนักเรียน
รายบุคคล/หรือรายกลุ่ม โดยเฉพาะจุดเนินหลักคือ นักเรียนได้ลงมือ ฝึกปฏิบัติการ สืบค้น ข้อมูล สรุปข้อมูลและ
นำเสนอองค์ความรู้  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวัดประเมินผล ตนเองและเพ่ือนนักเรียนร่วมกับครูประจำวิชา
ด้วย  
          ขั้นการสรุปรายงานผล (Report/Accountability) 
            1) ครูประจำวิชานำเสนอแผนกิจกรรมรายเนื้อหาให้วิชาการตรวจประเมินเป็นก่อนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
             2) ครูประจำวิชานำเสนอรายงานผลการสอนให้ฝ่ายวิชาการทราบและจัดแสดงผลงานของครู
รายบุคคลในวันสรุปผลงานประจำภาค/ปี 
            3) งานประกันคุณภาพประเมินผลตัวชี้วัดมาตรฐานและนำผลไปเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

5.4. ด้านระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น) 
           5.4.1. การนำ App SugoiNihongo มาใช้อย่างจริงจัง  
                จากข้อมูลผลการประเมิตตนเอง ประเด็นพิจารณาที่ 5 ด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของ
นักเรียน ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับดีเลิศ  เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยท่ี 5.1 การนำ App SugoiNihongo 
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มาใช้อย่างจริงจัง ยังไม่ได้รับการปฏิบัติส่งเสริมอย่างจริงจังจากครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและครูประจำชั้นหรือครูที่
ปรึกษาอย่างจริงจัง ทั้งที่โรงเรียนได้มอบหมายหน้าที่ให้ดำเนินการอย่างจริง  ดังนั้นเพื่อให้การส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่นและการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังและประสบความสำเร็จ จึงกำหนดแนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาการ การนำ App SugoiNihongo มาใช้อย่างจริงจัง  ดังนี้ 
     ขั้นวางแผน (Plan) 
           1) งานประกันคุณภาพร่วมมือกับงานจัดการเรียนรู้กลุ่มบริหารวิชาการ จัดทำข้อมูลและ
มาตรการแนวทางการพัฒนา อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือรายงานงานผู้บริหารทุกกลุ่มงานทราบ 
           2) นำรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษาและฝ่ายบริหารโรงเรียนทราบ 
           3) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกันพิจารณามาตรการและแนวทางการพัฒนาส่งเสริม 
           4) งานประกันคุณภาพและงานจัดการเรียนรู้ร่วมกันปรับปรุงข้อมูลตามที่ฝ่ายบริหารเสนอแนะให้
แก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
          ขั้นปฏิบัติการ (Do) 
           1) งานจัดการเรียนรู้จัดทำมาตรการกำหนดให้ครูทุกคนมีหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน “นำ 
App SugoiNihongo” มาเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง ตามสัดส่วนความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   1.1) ครูสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นทุกคนทุกระดับชั้น มีหน้าที่ กำหนดสัดส่วนคะแนน ร้อยละ 
10 เป็นคะแนนการเรียนภาษาญี่ปุ่น App SugoiNihongo ตามสัดส่วนจำนวนบทที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน ที่
โรงเรียนกำหนดให้ 
                   1.2) ครูที่ปรึกษาชั้นเรียน มีหน้าที่กำกับติดตามผลการเรียนผ่าน App SugoiNihongo 
และรวบรวมจำนวนบทที่นักเรียนในระดับชั้นผ่าน รายงานความก้าวหน้าให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบตาม
รูปแบบที่โรงเรียนกำหนดให้ และส่งผลการเรียนให้ครูประจำวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อลงสรุปคะแนนที่ได้และรายงาน
ผลการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นประจำภาคเรียนให้งานวัดผลโรงเรียนตามลำดับ 
                   1.3) ครูหอพักนักเรียน มีหน้าที่ ติดตามผลการเรียนหรือวางแผนกำกับให้นักเรียนหอพัก
ใช้เวลาในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ฝ่าน App SugoiNihongo อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์  
                  1.4) ครูและบุคลากรอ่ืนๆ มีหน้าที่ให้กำลังใจ และร่วมกระตุ้นเตือนนักเรียนในการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง ตามบริบทของโรงเรียนมัธยมยานากาวา  
                   1.5) ฝ่ายบริหาร จัดรางวัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่สอบผ่าน หน่วยการ
เรียน App SugoiNihongo ที่กำหนดให้ ในแต่ละระดับชั้นเร็วที่สุด 3 รางวัลเพื่อมอบให้กับนักเรียนและประกาศ
ยกย่องหน้าเสาธง  และ        
                   1.6) ดำเนินการแนะนำการใช้  “ App SugoiNihongo” โดย  ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ 
เจ้าของPlatform แลผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจ ก่อนดำเนินการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างจริงจังและเป็นระบบ   
            2) ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้  App SugoiNihongo อย่างจริงจังตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
          ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
                 1) งานจัดการเรียนรู้กำหนดรูปแบบรายงาน เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาชั้นเรียน ครูหอพัก ติดตามและ
รายงานผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
                 2) ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาชั้นเรียน และครูหอพักปฏิบัติการส่งเสริมนักเรียนใช้ Platform 
“App SugoiNihongo” และบันทึกข้อมูลรายงานผลการเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                 3) งานวิชาการวัดผล ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีความก้าวหน้าและจัดลำดับ
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นักเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนและนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลในแต่เดือน/ภาคเรียน  
           ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
                    1) กลุ่มงานวิชาการนำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายเดือนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ
รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าและอุปสรรคปัญหา แจ้งในที่ประชุมครูและบุคลากรประจำสัปดาห์/เดือน 
                     2) ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษา ครูหอพัก  นำข้อมูลจากท่ีประชุมไปปรับปรุงการปฏิบัติการ
ต่อเนื่อง 
                     3) ฝ่ายบริหารจัดรางวัลเพ่ือมอบให้ในพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องนักเรียนที่มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนโดยใช้Platform App SugoiNihongo หน้าเสาธงเดือนละครั้ง (ถ้ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์) 
           ขั้นการสรุปรายงานผล (Report/Accountability) 
                1) ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนสรุปผลการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนตามความก้าหน้าและเป็นจริงส่ง
ให้ ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนดให้ส่งให้ครูประจำวิชาระดับชั้น  
                2) ครูประจำวิชาระดับชั้น กรอกคะแนนที่ได้ของนักเรียนรายบุคคลลงในสัดส่วนของคะแนนวัด
ประเมินผลคะแนนปลายภาคเรียนร้อยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด และส่งผลการเรียนให้งานวัดผลโรงเรียน 
                3) งานวัดผลโรงเรียนประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น และจัดทำข้อมูล ค่าเฉลี่ยรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียน เพ่ือเปรียบเทียบมูลค่าเพ่ิมระดับผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล 
                4) งานวิชาการนำข้อมูลค่าเฉลี่ยการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาจัดกระทำและนำเสนอให้ฝ่ายบริหาร
ทราบและเผยแพร่ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและเขียนรายงาน SAR โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา             
 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 
     6.1. การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆและทันสมัย 
     6.2. เงินกู้เพ่ือพัฒนาโรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : สช) 
 
7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและ
พร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณ
ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื ่อง (ทั ้งนี ้ กรณีที ่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที ่ต้อ งการของ
สถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีท่ีได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง) 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

1. การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการปฏิบัติจริงแบบActive Teaching & Learning ผ่านโครงงานPBL 
 ในรายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา  

  1.1 ขั้นวางแผน (Plan)  
      1) กำหนดโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษา เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
      2) น้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เรื่อง “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตนเอง ให้เด็กเก่งกว่า
ช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนช้า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน เพ่ือให้เด็กเห็นคุณค่าของความสามัคคี “ 
และพระราชดำรัสเรื่อง “ให้คิดก่อนทำ  ให้ทำก่อนพูด และพูดถึงผลในสิ่งที่ทำและคิด”  โดยนำมาปรับใช้ในการ
จัดกิกรรมการเรียนการสอน และกำหนดเป้าหมายสำคัญ   สองประการ  คือ 
             ประการแรก      นักเรียนยานากาวาทุกคน ต้องได้คิด ได้ทำ และได้นำเสนอ (โครงงานวิชาการท่ีตน
สนใจ) 
             ประการที่สอง    ครูยานากาวาทุกคน ได้จัดการเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาโครงงานนักเรียน โดยปรับ
บทบาทเป็น โค้ชพัฒนาศักยภาพนักเรียน (Coaching) อย่างมีรูปแบบของตน และประเมินผลนักเรียนตามรูปแบบ
ที่โรงเรียนกำหนดอย่างเข้าใจ 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการปฏิบัติจริงแบบ  
Active Teaching & Learning ผ่านโครงงาน PBL ใน
รายวิชาทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียนยานากาวา 

   

√ 

2. การส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น และการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียนผ่าน Platform 
SogoiNihongo โดยลงนามMOU กับสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพ่ือให้
นักเรียนในสังกัด สช.เรียนฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใน
สถานการณ์ COVID-19 ปีการศึกษา2563-2564 

  

√ 
 

3. เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสร้างสรรค์องค์ความรู้
(Constructionism) ของวิทยาลัยในวัง กลุ่มโรงเรียนสาธิต
มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

   

√ 

4.การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน เรื่อง 
     - การมีวินัย  
     - การให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อ่ืน 
     - การมีความรับผิดชอบ 
ในระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
 

   
 

√ 
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    1.2 ขั้นปฏิบัติการ (Do)  
        1) มอบหมายครูประจำวิชา หนึ่งคน ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน PBL (Project based learning & Problem based learning:PBL) 
ตลอดแนวให้กับนักเรียน  
        2) ครูประจำวิชาจัดประชุมสัมนานักเรียนเพ่ือ กำหนดหัวข้อโครงงาน/และหัวเรื่องปัญหาที่นักเรียนสนใจและ
พิจารณาเลือกครูที่ปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ หัวข้อโครงงานและปัญหาที่นักเรียนคิด 
        3) นักเรียนและครูที่ปรึกษาร่วมเขียนแผนปฏิบัติการ PBL(Project based learning & Problem based learn-
ing:PBL)  
         4) นักเรียนปฏิบัติการ (Practices) ตามแผนปฏิบัติการ และครูปฏิบัติหน้าที่ โค้ช (Coaching) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน แบบ 3Es คือ  Engage การสร้างความยึดมั่นผูกพันกับนักเรียน  Empower การเสริมพลังการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน และ Enliven การสร้างความกระตือรือร้นให้กับนักเรียน  
         5) นักเรียนจัดทำรายงานและนำเสนอองค์ความรู้ และครูนำเสนอผลงานการโค้ชนักเรียน  
    1.3 ขั้นการติดตามประเมินผล (Check) 
           1) งานจัดการเรียนรู้ กำหนดเวลาเรียนและเวลาพบครูที่ปรึกษาของนักเรียนประจำสัปดาห์และติดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบัติการของนักเรียน 
           2) วิชาการจัดช่วงเวลา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์ การโค้ชพัฒนาศักยภาพนักเรียนในเวลา
ประชุมครูและบุคลากรประจำสัปดาห์/เดือน/ภาค 
           3) วิชาการสรุปข้อมูลปัญหา อุปสรรคและความก้าวหน้าการทำโครงงานPBLของนักเรียนและการโค้ชของครู 
เผยแพร่ในที่ประชุมครั้งต่อไป 
      1.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
             1) ครูประจำวิชา ประชุมกลุ่มนักเรียนและรายงานผลความก้าวหน้าโดยภาพรวมให้นักเรียนทราบ 
             2) ครูที่ปรึกษา ประชุมนักเรียนในที่ปรึกษาร่วมแนวทางในการปฏิบัติทดลองของนักเรียนและนำเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยนักเรียนได้คิดและค้นพบวิธีการด้วยตนเอง 

                       3) วิชาการชวนครูระดมสมองแก้ไขปัญหา การพํฒนาศักยภาพของนักเรียนในที่ประชุมครูและบุคลากร 
                 1.5 ขั้นสรุปรายงานผล (Report /Accountability)  
                      1) นักเรียนจัดทำรายงานและสื่อเทคโนโลยีนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการการบวนการเรียนรู้ PBL 
แบบ Active Learning 
                       2) ครูจัดทำรายงานผ่านสื่อเทคโนโลยีและนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการโค้ชนักเรียนโคงงาน PBL 
                       3) วิชาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานประจำปี 
                       4) นำผลการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานSAR และประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
           

2. การส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น และการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียนผ่าน Platform  
SogoiNihongo โดยลงนามMOU กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อให้นักเรียนในสังกัด 
สช.เรียนฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ COVID-19 ปีการศึกษา2563-2564 
               2.1 ขั้นวางแผน (Plan)   
                    1) การทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหน่วยการเรียนเดิม และ 
                    2) การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนขั้นสูงตามโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา ให้เพิ่มข้ึน อีกไม่น้อยกว่า 25 หน่วย 
                       บทเรียน 
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2.2 ขั้นปฏิบัติการ (Do)     
                     1) วิเคราะห์ประมวลผลหน่วยการเรียนเดิมว่ามีหน่วยเนื้อหาใด ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข   
                     2) ลงมือปรับปรุงแก้ไข ความถูกต้องของเนื้อหาหรือรายละเอียดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับข้ันตอนการดำเนิน
เนื้อหา ให้มีความถูกต้อง จากหน่วยที่ 1 – หน่วยที่ 50     
                     3) ผู้พัฒนา Platform ลงมือการเขียนเนื้อหา บทที่ 51 – 75 แต่ละบทพร้อมจัดทำรายละเอียดที
เกี่ยวข้อง 
                     4) บันทึกข้ันตอนการนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นปฏิบัติการเรียน ขั้นตรวจประเมินผลการเรียนและ 
การสอบผ่านเนื้อหา  
                     5) การใส่รายละเอียดนำสู่บทเรียนต่อไป  
            2.3 ขั้นตรวจติดตามประเมินผล (Check) 
                    1) ทีมพัฒนา Platform และครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นช่วยกันตรวจความถูกต้องของเนื้อหา และกระบวนการ
ขั้นตอนลำดับของการเรียน  
                     2) บันทึกข้อมูลความไม่ถูกต้องของเนื้อหา และลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติการเรียนรู้ ที่ไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ 
            2.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
                     1) ทีมพัฒนา Platform ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตามข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ ประเมินผล 
                     2) ประชาสมัพันธ์ให้ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ตามนโยบายของ สำนักงานการศึกษาเอกชนทราบ
และนำPlatform SugoiNihongo ไปใช้ ตามระยะเวลาที่ (MOU)กันไว้ 
                     3) ประชาสมัพันธ์ให้ โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนยานากาวา (YANAGAWA Classroom) ทราบและแจ้ง
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาษาญี่เข้าไปศึกษา ตามรหัสวิชาและหน่วยการเรียนที่กำหนดให้ 
            2.5 ขั้นสรุปรายงานผล (Report/Accountability)  
                    1) รวบรวมผลการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง โดยใช้ Platform SugoiNihongo ของนักเรียนนักศึกษา
ตามนโยบาย เรียนฟรีในสถานการ COVID-19 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) ที่ทำ MOUกับ
โรงเรียนไว้ แล้วจัดทำเป็นสารสนเทศเผยแพร่ 
                   2) รวบรวมผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย ห้องเรียนยานากาวา (YANAGAWA Classroom)  
ตามเงื่อนไขการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน  โดยใช้ Platform SugoiNihongo ควบคู่กับการสอนออนไลน์
โดยครูภาษาญี่ปุ่น แล้วประมวลผลเป็นระดับผลการเรียน ของนักเรียนรายบุคคล ส่งผลให้โรงเรียนเครือข่ายบันทึกผลของ
นักเรียน 
                 3) ผู้ประสานงานที่โรงเรียนมอบหมายแต่งตั้งจัดกระทำกับข้อมูล ตามข้อ 1) และ 2) และปัญหาอุปสรรคใน
การให้บริการPlatformและการจัดการเรียนรู้ในรอบภาค/ปี นำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเขียนรายงานSAR 

 
3. เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสร้างสรรค์องค์ความรู้(Constructionism) ของวิทยาลัยในวัง กลุ่ม

โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
       3.1 ความเป็นมา 

                  จากการที่โรงเรียนมัธยมยานากาวา มีเป้าประสงค์พัฒนาการเรียนและเปลี่ยนการสอนของครูและ
นักเรียน ให้เป็นรูปแบบ Active teaching & Active learning - การสร้างครูสายพันธุ์ใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็น
เอกลักษณ์ของนักเรียนในแบบญี่ปุ่น โดยอาศัยครูที่มีประสบการณ์การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ และขยายผลสู่ครู
ท่านอ่ืนในการสอนวิชา “ทักษะชีวิตและโครงงานยานากาวา” ซึ่งครูจะต้องศึกษาทำความเข้าใจคำอธิบายรายวิชา 
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, เขียนแผนการสอนฉบับย่อ และออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ตามโมเดลการเรียนรู้แบบ 
 Constructivist รวมถึงการประเมินผลการเรียนได้จริง เป็นการประเมินแบบ 360 องศา โดยกำหนด รูปแบบ
การศึกษาท่ีเทียบเคียงกับหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ ควบคู่กับการสอนแบบ PBL (Project Based Learning 
, Problem Based Learning) ให้นักเรียนรู้จักตั้งปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ลงมือปฏิบัติ บันทึกองค์ความรู้ และรู้จัก
การนำเสนอผลงานผ่านเทคโนโลยีควบคู่กันไป เช่น VDO PPT YouTube เป็นต้น รวมถึงให้นักเรียนได้ลงพ้ืนที่
ศึกษาจริงนอกห้องเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้ ดำเนินงาน
ภายใต้การประยุกต์ใช้วิถีการเรียนรู้แบบญี่ปุ่น โดยให้ความสำคัญเรื่อง วินัย การให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อ่ืน 
และความรับผิดชอบ   จากผลงานของครูและนักเรียนที่เผยแพร่ในเว็ปไชต์โรงเรียน และใน Facebook  
YouTube  Instagram และ กลุ่ม Line  จึงทำให้ วิทยาลัยในวัง คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียน
การสอนสร้างสรรค์องค์ความรู้ (Constructionism) ของวิทยาลัยในวัง กลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนดรุณสิขาลัย กรุงเทพมหานคร 

        3.2 การพัฒนาความโดดเด่นและการต่อยอดการเรียนรู้ 
            1) การสร้างและพัฒนาครูสายพันธุ์ใหม่  ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานนักเรียนวิชา “ทักษะชีวิต
และโครงงานยานากาวา” ตามโมเดลการเรียนรู้แบบ Constructivist รวมถึงการประเมินผลการเรียนทีไ่ดจ้ากการ
ปฏิบัติจริงของนักเรียน  เป็นการประเมินแบบ 360 องศา โดยครูใหม่ต้องเรียนรู้จากครูเก่าท่ีมีประสบการณ์เป็นผู้
ถ่ายทอดในลักษณะ “จับคู่พัฒนา” (Peer learning)  
            2) ครูต้องนำเสนอนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยนำเสนอผ่านเครื่องมือที่ได้จากการสอน
แบบสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ และเป็นการแข่งขันการแสดงผลงานของตนเองและ
นักเรียน 
            3) ส่งครูเข้าร่วมพัฒนา กับการเรียนการสอนและร่วมกิจกรรมกับ เครือข่ายอื่นของวิทยาลัยในวัง 
            4) ส่งผลงานนักเรียนและครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับครูและนักเรียนเครือข่ายอ่ืนๆ ภายใต้การ
กำกับของ วิทยาลัยในวัง  
 
 

4.การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน เรื่อง การมีวินัย การให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อ่ืน และการมี
ความรับผิดชอบในระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
            4.1 ขั้นวางแผน (Plan) 
                 1) การพัฒนาคู่มือระบบคุณภาพยานากาวา (ญี่ปุ่น) 
                  2) การกำหนดกิจกรรมและ Time Line ประจำวันการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน 
                  3) กำหนดหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องและการบันทึกจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน 
              4.2 ขั้นปฏิบัติการ (Do) 
                  1) ฝ่ายบริหารและครูประชุมร่วมกันถอดบทเรียนการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน (คุณภาพญี่ปุ่น) 
และกิจกรรมดำเนินการที่ผ่านมา จนได้ข้อสรุป 
                  2) สมาชิกท่ีประชุมร่วมกันกำหนดกิจกรรมและTime Line ของกิจกรรมประจำวัน เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะคุณภาพญี่ปุ่น ดังนี้  
                         - กิจกรรมการมาโรงเรียน คู่กับ ครูเวรประจำวัน   
                         - กิจกรรมทานอาหารเช้า คู่กับ ครูเวรดูแลและบริการอาหาร 
                         - กิจกรรมการทำความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบ คู่กับ ครูที่ปรึกษาประจำบ้าน 
                         - กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ คู่กับ ครูที่ปรึกษาและครูเวรประจำวัน 
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                         - กิจกรรม โฮมรูมิ   คู่กับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียน 
                         - กิจกรรมการเรียนการสอน  คู่กับ ครูประจำวิชา 
                         - กิจกรรมการพักระหว่างคาบเรียน (5-10 นาที) คู่กับ ครูประจำวิชาและครูทุกคน 
                         - กิจกรรมพักกลางวัน  คู่กับครูเวรบริการอาหาร และครูทุกคน 
                          - กิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ คู่กับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียน 
                          - กิจกรรมทานอาหารเย็น คู่กับครูบริการอาหารและครูหอพัก  
                          - กิจกรรมการกลับบ้านและหอพัก  คู่กับ ครูเวรประจำวันและครูหอพัก  
                          - กิจกรรมออกกำลังกาย คู่กับ ครูหอพัก 
                   3) การจัดทำคำสั่งโรงเรียนเพ่ือมอบหมายหน้าที่ เพ่ือการปฏิบัติ ของครูเวร ครูที่ปรึกษา ครูประจำ
วิชา และครูหอพัก 
                   4) กลุ่มงานวิชาการกำหนดเครื่องมือบันทึกข้อมูลเพื่อให้ครูเวร ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา ครู
หอพัก เพ่ือเก็บบันทึกข้อมูล  
            4.3 ขั้นตรวจติดตามประเมินผล (Check) 
                  1) ครูเวร ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา ครูหอพัก เพ่ือเก็บบันทึกข้อมูล ตามบทบาทหน้าที่ๆได้รับ
มอบหมาย ตามแบบที่วิชาการกำหนดให้ 
                   2) กลุ่มวิชาการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดกระทำกับข้อมูล เพ่ือจำแนกผลการพัฒนา
คุณลักษณะคุณภาพญี่ปุ่น ด้านการมีวินัย ด้านการให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อ่ืน และด้านการมีความรับผิดชอบ 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
             4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
                  1) งานวิชาการนำผลการประเมินคุณลักษณะคุณภาพญี่ปุ่น  ด้านการมีวินัย ด้านการให้เกียรติ
เคารพตนเองและผู้อื่น และด้านการมีความรับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ นำเสนอในที่ประชุมครู
และบุคลากร  
                   2) ครูเวร ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา ครูหอพัก นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่กับ
นักเรียนในกิจกรรมและTime Line ในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนและครู 
                  3) ครูเวร ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา ครูหอพัก เพ่ือเก็บบันทึกข้อมูล ตามบทบาทหน้าที่ๆได้รับ
มอบหมาย ตามแบบที่วิชาการกำหนดให้ 
                  4) กลุ่มวิชาการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดกระทำกับข้อมูล เพ่ือจำแนกผลการพัฒนา
คุณลักษณะคุณภาพญี่ปุ่น ด้านการมีวินัย ด้านการให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อ่ืน และด้านการมีความรับผิดชอบ 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
              4.5 ขั้นสรุปผลและรายงาน  
                   1) กลุ่มวิชาการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระบบคุณภาพยา
นากาวา (ญี่ปุ่น)  ด้านการมีวินัย ด้านการให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น และด้านการมีความรับผิดชอบ 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรูปเล่ม และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
                  2) ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาในเว็ปไซต์โรงเรียน และกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น  
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ภาคผนวก 

      ก       1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียน 
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) 

      ข       4. หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 
    5. แผนผังอาคารสถานที่ 
     6. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
     7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และ เวลาเรียน โรงเรียนมัธยมยานากา  
ปีการศึกษา 2563 
          7.1 จำนวนหน่วยกิต รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมของกลุ่มสาระ การเรียนต่างๆ 
 7.2 ตัวอย่างการจัดหน่วยกิตการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละภาคเรียน 
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ประกาศโรงเรียนมัธยมยานากาวา 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมยานากาวา ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นปีแห่งการยกระดับ
คุณภาพการจัดการคุณภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา ก้าวสู่สากล (YANAGAWA GO TO THE WORLD) 
ด้วยการเทียบเคียงนักเรียนญี่ปุ่น  ในระดับเดียวกัน เมื่อประเมินผ่าน 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (คนดี) เมื่อมองผ่านตัวนักเรียนเรื่อง ความมีวินัย การให้เกียรติเคารพตนเอง และความรับผิดชอบ 2) ด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาองค์ความรู้ความคิด (คนเก่ง) เมื่อมองผ่านผลงานการคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา ใน
กิจกรรม Creativity @ Arts ,Project base learning & Problem base learning :PBL , การใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดทำ VDO clip นำเสนอและเผยแพร่ในโซเชียลออนไลน์ รวมทั้งการเลือกใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญีปุ่่น สื่อสารนำเสนอผลงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม พัฒนา/สร้างศักยภาพตนเองให้สามารถแข่งขันกับ
เยาวชนโลกในสาขาที่ตนถนัดได้ และ 3) ด้านความเป็นไทยและจิตสำนึกสากล (คนมีความสุข) เมื่อมองผ่านการใช้
ชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกันของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน การร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ (Public mind) บำเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะอย่างเต็มใจการเคารพกฎกติกาสังคม ให้การต้อนรับเพ่ือนชาวไทยต่างพ้ืนถิ่นและเพ่ือน
ชาวต่างชาติ และสามารถปรับตัวร่วมปฏิบัติกิจกรรมอย่างเข้าใจวัฒนธรรม (Cross Culture) ในฐานะพลเมืองโลก
(World citizen)  
           ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา ระยะสี่ปี 
(2561-2564) ทุกฝ่ายจึงร่วมกันกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือ การประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
  1. เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนมัธยมยานากาวา ปีการศึกษา 2564 
      1.1.เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

 

มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน(คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 

ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

1.คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

    

1มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 
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มาตรฐาน 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน(คน) 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
 

ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

90     

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
เขียน ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

90     

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

90     

1.4 ร้อยละของผูเรียนมีทักษะในการ
คิดคำนวนในแต่ละระดับชั้นตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

90     

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการแก้ปัญหา 

     

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดจำแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง อย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

90     

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

90     

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

90     
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มาตรฐาน 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน(คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

     

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนม
ความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีม 

90     

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

90     

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

     

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

90     

4.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม 

90     

 

 

 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

     

 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

90     



113 
 

 

 

 
มาตรฐาน 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน(คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ที่ได้ 

 
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 

5.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 

90     

5.3 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ 

90     

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีต่ออาชีพ 

     

6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีใน
การศึกษาต่อ 

90     

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการ
จัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ 

90     

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด 
(YANAGAWA MODEL) 

     

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรม
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ 
ในกฏกติกา 

95     

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฏหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

95     
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มาตรฐาน 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนผู้เรียน(คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

     

2.1ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย 

95     

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

95     

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

     

3.1 ร้อยละของผู้เรียนยอมและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

95     

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม  

     

 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 

95     

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  

95     

 
                 สรุปผลการประเมิน =   ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 
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วิธีคำนวณ  *** ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =    100  x จำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
                                                                         จำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้   
                    ร้อยละ  00.00  -  49.99      =     กำลังพัฒนา 
                    ร้อยละ  50.00  -  59.99      =     ปานกลาง 
                    ร้อยละ  60.00  -  74.99      =     ด ี
                    ร้อยละ  75.00  -  89.99      =     ดีเลิศ 
                    ร้อยละ  90.00  -  100         =    ยอดเยี่ยม 
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1.2.เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 

มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 

การปฏิบัติ *** 
ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ 
ปฏิบัติ 

2.กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ      

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ 
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม     

1.1 กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด 

     

1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สอดคล้อง เชื่อมโยง กับเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

     

1.3 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

     

1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียนผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

     

1.5นำเป้าหมาย วิสัยทัน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
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มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 

การปฏิบัติ *** 
ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ 
ปฏิบัติ 

 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม     

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

     

2.2 มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     

2.3 มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และรบบการนิเทศภายใน 

     

2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

     

2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

     

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

ยอดเยี่ยม 

    

 3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

     

 3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามความต้องการของผู้เรียน ที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 
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มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 

การปฏิบัติ *** 
ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ 
ปฏิบัติ 

 

 3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

     

 3.4 กำหนดหลักสูตรสถานศึกษา
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

     

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

     

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

    

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     

4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ      

4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้า
มาในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

     

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การ
ปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรม
หรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 

การปฏิบัติ *** 
ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมิน 
คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ 
ปฏิบัติ 

 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม    

 

 

 

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และคำนึงถึงความปลอดภัย 

     

5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และความปลอดภัย 

     

5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 
และรายกลุ่ม 

     

5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

     

5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการ
จัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

     

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม    

 

 

6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

     

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 

การปฏิบัติ *** 
ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ 
ปฏิบัติ 

 

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

     

6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการ บริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

     

6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศของสถานศึกษา
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

     

สรุปผลการประเมิน         =    ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                        จำนวนประเด็นพิจารณา 

 

  

 

*** ผลสำเร็จ   =   จำนวนขอ้ที่ปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 

 

 
 
 

 

         

 

   แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้  
ปฏิบัติ 1 ข้อ ให้ระดับคุณภาพ    กำลังพัฒนา 
ปฏิบัติ 2 ข้อ  ให้ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
ปฏิบัติ 3 ข้อ  ให้ระดับคุณภาพ   ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ  ให้ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ  ให้ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49   ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 
1.50 – 2.49   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
2.50 – 3.49   ระดับคุรภาพ   ด ี
3.50 – 4.49   ระดับคุรภาพ   ดีเลิศ 
4.50 – 5.00   ระดับคุรภาพ   ยอดเย่ียม 
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 1.3. เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

บรรจุ ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

3.กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 

 
   

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

     

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด
และการปฏิบัติจริง 

95     

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

95     

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือ 

95     

1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
และนำเสนอผลงาน 

95     

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  

95     

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

     

2.1 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ 

95     
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มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

บรรจุ ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 

2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

95     

2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

95     

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

     

3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก 

95     

3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

95     

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ*และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

     

4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

95     

4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

95     

4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
ประเมินผล 

95     
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มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

บรรจุ ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 

4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

95     

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

     

5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนรู้ 

95     

5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของตนเอง 

95     

 

         สรุปผลการประเมิน   =   ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

  

 
*อย่างเป็นระบบ   P – D – C -  A - &  R   
 
วิธีคำนวณ    *** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)       =  100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
                                                                               จำนวนครูทั้งหมด 
 
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้     ร้อยละ    00.00  -  49.99    = กำลังพัฒนา 
                                             ร้อยละ    50.00 -  59.99     = ปานกลาง 
                                             ร้อยละ    60.00 -  74.99     = ด ี
                                             ร้อยละ    75.00 -  89.99     = ดีเลิศ 
                                             ร้อยละ    90.00 -  100        = ยอดเยี่ยม 
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     1.4. เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานเพิ่มเติม  ระบบคุณภาพยานากาวา(ญี่ปุ่น) 

 

มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 

จำนวนนักเรียน(คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด 

4.1 คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

1. ด้านการมีวินัย      
   1.1 การมีสัจจะ 90     
   1.2 การเคารพกฎระเบียบ กติกา 90     
   1.3 การไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 90     
   1.4 ความซื่อสัตย์ 90     
2. ด้านการให้เกียรติตนเองและ
เคารพผู้อ่ืน 

     

    2.1 การแสดงความเคารพ 90     
    2.2 การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 90     
    2.3 การพูดจาสุภาพ 90     
    2.4 การแสดงออกท่ีเหมาะสม
(กาลเทศะ) 

90     

    2.5 การแสดงความยินดี 90     
3. ด้านความรับผิดชอบ      
    3.1 การตรงต่อเวลา 90     
    3.2 การจัดระเบียบตนเอง 90     
    3.3 การรักษาความสะอาด 90     
    3.4 การรู้หน้าที่ 90     
    3.5 การช่วยเหลือแบ่งปัน 90     

4.2. ภาวะ
ผู้นำของ
ผู้บริหาร 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

การปฏิบัติ *** 
ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 ภาวะผู้นำ ยอดเยี่ยม     
   1.1 การบริหารเป้าหมาย
ความสำเร็จ 
( Performance) 

     

   1.2 การส่งเสริมความสามัคคี 
(Maintenance) 

     

2. การทำงานเป็นทีม  ดีเลิศ     
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ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

การปฏิบัติ *** 
ผลสำเร็จ 

(ข้อ) 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ 

   2.1 การพัฒนาทักษะผู้นำทีม      
   2.2 การพัฒนาทักษะสมาชิกทีม      
   2.3 การพัฒนาระบบการทำงาน      
   2.4 การพัฒนาทักษะบรรยากาศ
ในการทำงาน 

     

3. การบริหารคุณภาพ ยอดเยี่ยม     
   3.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีสู่เป้าหมาย 

     

   3.2 กำกับการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร 

     

   3.3 คุณภาพผู้เรียน      
   3.4 การกำกับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของครูและคุณภาพผู้เรียน 

     

   3.5 การประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพ 

     

   3.6 การจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี 

     

 

มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

จำนวนครู(คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

4.3 การ
ปฏิบัติงาน
ของครู 

1. การสอบย่อย (Home Room 
Test) 

     

  1.1 การปฏิบัติงานจริงจังของผู้มี
ส่วนร่วม 

90     

 1.2 กลุ่มสาระทำข้อสอบล่วงหน้า 1 
สัปดาห์ 

90     

 1.3 ครูที่ปรึกษากำกับนักเรียน
ปฏิบัติตามกำหนด 15 นาที 

90     

 1.4 ครูทุกคนร่วมปฏิบัติการ (ไม่นั่ง
ที่โต๊ะทำงาน) 

90     



126 
 

 

 

 

มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

จำนวนครู(คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 

2. การรับผิดชอบคาบสอน      

    2.1 การเตรียมการสอน 90     

    2.2 การเข้า-ออกตรงตามเวลา 90     

3. การพักระหว่างคาบ 5 นาที 
(5Minute for period) 

     

    3.1 นักเรียนเข้า-ออกตรงตาม
เวลา 

90     

    3.2 ครูประจำวิชาเน้นย้ำตักเตือน
ทุกครั้งที่เข้าสอน 

90     

 

    3.3 ครูที่ปรึกษาย้ำเตือนนักเรียน
ปฏิบัติเป็นกิจนิสัย 

90     

    3.4 ผู้บริหารกำกับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
และผู้เกี่ยวข้องผ่านพฤติกรรม
นักเรียน 

90     

4. คุณภาพการสอนของครูประจำ
วิชา (ไม่มีนักเรียนหลับและเล่นใน
คาบเรียน) 

     

   4.1 ครูมีแผนกิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ 

90     

   4.2 ครูมีนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ 90     

   4.3 ครูมีเทคนิคในการจัดการ
เรียนการสอน 

90     

5. การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
ของนักเรียน 
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มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

จำนวนครู(คน) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 

  5.1 การใช้App SugoiNihongo 
มาใช้อย่างจริงจัง 

85     

  5.2 ครูที่ปรึกษาและครูรับผิดชอบ
การสอนภาษาญี่ปุ่นต้องหาแนวทาง
และเวลาดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ 

85     

  5.3 ดำเนินการประเมินผลและ
รายงานผลงานมีรูปแบบ 

85     

6. การแต่งกายของครู      

   6.1 เป็นแบบอย่างท่ีดีของนักเรียน
และภาพลักษณ์ของโรงเรียน
นอกเหนือจากด้านวิชาการ 

95     

   6.2 บุคลิกภาพเหมาะสมกับความ
เป็นครู 

95     

   6.3 มีการบูรณาการไทย-ญี่ปุ่น 
และสากลนิยม 

95     
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2. เป้าหมายตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  

   
รายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ปี

การศึกษา 2564 

ผลการปฏิบัติงานของ
ครู 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้

(ร้อยละ) สอดคล้อง ไม่
สอดคล้อง 

  1.ด้านคุณภาพผู้เรียน ( √ ) ( X )  
     1.1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ของนักเรียนทุกคนไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100  

   

     1.2 ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 5-3  ร้อยละ 20  
ของนักเรียนที่สมัครสอบ 

   

     1.3 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับ A 2 และB1 ร้อย
ละ 20  
 ของนักเรียนที่สมัครสอบ 

   

     1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาของนักเรียนรายบุคคล ไม่
ต่ำกว่า 2  ร้อยละ 95 

   

     1.5 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์รายวิชาพ้ืนฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.50     
     1.6 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์รายวิชาเพ่ิมเติม ไม่ต่ำกว่า 3.00    
     1.7 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET  4 รายวิชา ของ นักเรียน 
ม.3  
ดังนี้    
       - วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า    70.00 
       - วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 30.00 
       - วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 45.00 
       - วิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 48.00 

   

     1.8 นักเรียนทุกคนประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี 
ทำโครงงาน PBL อย่างน้อย 2 โครงงาน/ปีการศึกษา 

   

     1.9 ครูปฏิบัตหน้าที่ท่ีปรึกษาโครงงานนักเรียน โดยใช้
กระบวนการโค้ช (Coaching) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ไม่น้อย
กว่า 1 โครงงาน/ภาคเรียน 

   

     1.10 ครูและนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน ชีวิตประจำวันอย่างเข้าใจ  ร้อยละ 80 

   

2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ    
    2.1 ทบทวนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
พัฒนานักเรียนทุกปี 

   

    2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 100     
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รายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ปี

การศึกษา 2564 

ผลการปฏิบัติงานของ
ครู 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้

(ร้อยละ) สอดคล้อง ไม่
สอดคล้อง 

   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์การ
จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน  ร้อยละ 100  

   

   2.4 จัดสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการสืบเสาะองค์ความรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน  ร้อยละ 100  

   

   2.5 จัดระบบบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ร้อยละ 95      
3.ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
    3.1 จำนวนรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ 
(Active Teaching and Learning ) ร้อยละ 85 

   

   3.2 จำนวนรายวิชาที่ใช้แหล่งเรียนรู้ และวิทยากร/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
ร้อยละ 85 

   

   3.3 จำนวนกลุ่มสาระที่ส่งเสริมนักเรียนทำโครงงาน PBL ร้อย
ละ 100 

   

   3.4 จัดประชุมครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการPLC 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาผู้เรียน ไม่
น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปีการศึกษา 

   

      รวมจำนวน  ( √ ) ไม่สอดคล้อง  (  X )                 
 ระดับผลการประเมินพิจารณาจาก จำนวนมากกว่าของ   ( √ ) 
และ (  X )         

   ผ่าน   ไม่ผ่าน  
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ขอให้ครูและบุคลากร โรงเรียนมัธยมานากาวาทุกคนศึกษา ทำความเข้าใจตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการ
ประกันคุณภาพมาตรฐานฐานชาติ  และมาตรฐานเพิ่มเติม ระบบคุณภาพยานากาวา หรือระบบคุณภาพญี่ปุ่น  
เพ่ือถือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (P D C A & R) ผ่านการปฏิบัติ งานจัดการเรียนการสอน งานหน้าที่เพ่ิมเติม งาน
โครงการ และกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบูรณาการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ และ
กิจกรรมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ และก้าวสู่
สากลเมื่อสิ้นปีการศึกษานี้  
          
             ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
                                
                          ประกาศ  ณ วันที่   19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

                                                          ลงชื่อ        
                                                                    (นายณรงค์  สุทธิภักดี ) 
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา 
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บันทึกความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมยานากาวา ปีการศึกษา 2564 
 

 
บันทึกฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือรับรองว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ได้รับทราบรายงานผลและเห็นชอบผลการประเมินตนเองของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
แล้วดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 ระบบคุณภาพ (ญี่ปุ่น) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม แต่ควรปรับปรุงตัวชี้วัด

ด้านการเรียนภาษาญี ่ปุ่นด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก ให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 
(ดร.เชาว์ เต็มรักษ์) 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
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คำสั่งโรงเรียนมัธยมยานากาวา 

ที่ ๓/ ๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาฯ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา ดำเนินการการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดคุณภาพราย
มาตรฐาน ด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
โรงเรียนยังกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมด้านระบบคุณภาพญี่ปุ่น (ระบบคุณภาพยานากาวา) พร้อมจัดวางระบบงาน
และมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานปกติของคณะครูและบุคลากรทุกคน เป็นการปฏิบัติงานเชิงประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อย่างมุ่งม่ันและต่อเนื่อง                 

อนึ่ง เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้ผลงานเชิงประจักษ์ว่าบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละด้านที่กำหนดค่าน้ำหนักไว้ตามแผนการประกันคุณภาพหรือไม่ และมีร่องรอยหลักฐาน
ยืนยันผลการดำเนินงาน และนำข้อมูลไปกรอกรายงานในระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ (ESAR)ผ่าน
เว็บไซต์ http://esar.opec.go.th  ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด  โรงเรียนจึงแต่งตั้ง
บุคคลเป็น  คณะกรรมการประเมินและจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา  
ดังต่อไปนี้        
๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ วางแผนการประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้สอดคล้องรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนด กำหนดวิธีการ เครื่องมือ และบุคคล รับผิดชอบ ดำเนินการ
ประเมินและเขียนรายงานให้แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กำหนด ตรวจสอบประเมินความถูกต้องของรูปเล่มก่อนส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลประกอบด้วย  
        ๑) นายณรงค์    สุทธิภักดี       ประธานกรรมการ 
     ๒)  นายสมทรง    ฝั่งชลจิตร                รองประธานกรรมการ 

๓) Mr.Kenta    Amano                กรรมการ            
๔) นายเมธาสิทธิ์   การัยภูมิ           กรรมการ            
๕) นางสาววนิดา   สายทองอินทร์          กรรมการ            
๖) นางสาวสุนิษา   ยอดเทา              กรรมการและเลขานุการ            
๗) นางสาวณัฐปัณฑ์   ยะโส                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการประเมินผลรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
       ๒.๑ ฝ่ายประเมินตนเอง มีหน้าที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองตามแบบ QA1, QA2, 
รายบุคคล และ สรุปผลรายกลุ่มสาระวิชา QA3 ให้แล้วเสร็จแล้ะวส่งให้ฝ่ายอำนวยการ บุคคลจำแนกตามกลุ่ม
สาระวิชา  ดังนี้    
             

http://esar.opec.go.th/
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กลุ่มสาระวิชา ภาษาไทย บุคคลประกอบด้วย  
               ๑) นางสาววนิดา  สายทองอินทร์               หัวหน้า          
               ๒) นางสาวกุลชาติ  คณะนา                     ผู้ช่วย   

กลุ่มสาระวิชา คณิศาสตร์ บุคคลประกอบด้วย       
               ๑) นายสุชาติ  นลิสลับ                          หวัหน้า 
               ๒) นางสาววริษา  แหละยุหีม                  ผูช้่วย 
            กลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   บคุคลประกอบด้วย        
               ๑) นางสาวสวนีย ์ วนาลีสิน                    หวัหน้า 
               ๒) นางสาวพัชรนิทร์  แซ่พ่ัง                   ผูช้่วย 
               ๓) นายเมธาสิทธิ ์ การัยภูมิ                    ผูช้่วย 
               ๔) นางสาวพิมพ์รพัทร  ทองประเสริฐ        ผูช้่วย 
            กลุ่มสาระวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  บุคคลประกอบด้วย 
               ๑) นางสาววชิิดา  ยอดมณีย์                   หวัหน้า 
               ๒) นางสาววนิดา  สายทองอินทร์             ผูช้่วย 
            กลุ่มสาระวิชาศิลปะ  บุคคลประกอบด้วย 
               ๑) นางสาว สุนิษา  ยอดเทา                   หวัหน้า 
               ๒) นางสาว ณัฐปัณฑ์  ยะโส                   ผู้ช่วย 
            กลุ่มสาระวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  บุคคลประกอบด้วย  
               ๑) นายสรพิชิต  ลี้วรกุล                         
            กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ  บุคคลประกอบด้วย 
               ๑) นางสาวพิมพ์รพัทร  ทองประเสริฐ        หวัหน้า 
               ๒) นายเมธาสิทธิ ์ การัยภูมิ                    ผูช้่วย 
            กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ  (อังกฤษ) บุคคลประกอบด้วย  
                ๑)  นายสิปปนนท์  จันทรโชตะ              หวัหน้า 
                ๒)  Mr.Jimie Leigh carroll                 ผูช้่วย 
            กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) บุคคลประกอบด้วย  
                ๑) นางสาวชิดชนก  แซ่เลียว                  หวัหน้า 
                ๒) นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์              ผูช้่วย 
                ๓) Miss Hazuki Iida                          ผูช้่วย          
      ๒.๒ ฝ่ายประเมินและเขียนรายงานรายตัวชี้วัดมาตรฐาน  มีหน้าที่วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน
การประเมินของกลุ่มสาระวิชา QA3 แล้วเขียนรายงานด้วยรูปแบบกระบวนการเชิงระบบ (Plan, Do, Check, Ac-
tion & Performance) แล้วส่งรายงานให้กับฝ่ายอำนวยการ บุคคลจำแนกตามตัวชี้วัด ดังนี้   
            มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
            ตัวช้ีวัดที่ ๑ ผู้เรียนมีความสามารถในในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  บุคคล
ประกอบด้วย   
                        ๑) นางสาววนิดา  สายทองอินทร์       หัวหน้า 
                        ๒) นายสชุาติ  นิลสลับ                   ผู้ช่วย 
                        ๓) นายสปิปนนท์  จันทรโชตะ          ผู้ช่วย 
                        ๔) นางสาวกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์        ผู้ช่วย 
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                        ๕) นางสาวชิดชนก  แซ่เลียว            ผู้ช่วยและเลขานุการ 
                 ตัวช้ีวัดที่ ๒ ผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหา และ ตัวช้ีวัดที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
บุคคลประกอบด้วย  
                         ๑) นางสาวสวนีย์  วนาลีสิน                    หวัหน้า 
                         ๒) นางสาวพัชรินทร์  แซ่พั่ง                    ผู้ช่วย 
                ตัวช้ีวัดที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
ตัวช้ีวัดที่ ๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ตัวชี้วัดที่ ๖ ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  บุคคลประกอบด้วย 
                         ๑) นายเมธาสิทธิ์  การัยภูมิ                     หัวหน้า 
                         ๒) นางสาวพิมพ์รพัทร ทองประเสริฐ          ผู้ช่วย 
                         ๓) นางสาววริษา  แหละยุหีม                   ผู้ช่วย 
         มาตฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
         ตัวช้ีวัดที่ ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ตัวชี้วัดที่ ๒ ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ตัวชี้วัดที่ ๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และ
ตัวช้ีวัดที่ ๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  บุคคลประกอบด้วย  
                 ๑) นางสาววนดิา  สายทองอินทร์                     หัวหน้า 
                 ๒) นายสรพิชิต  ลี้วรกุล                                 ผู้ช่วย 
                 ๓) นางสาวศรีวิไล  เพ็ชรแก้ว                           ผู้ช่วย 
                 ๔) นายอนันธสิทธิ์  เยาวนารถ                         ผู้ช่วย 
                 ๕) นางสาววิชดิา  ยอดมณีย์                            ผูช้่วยและเลขานุการ 
         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ตัวช้ีวัดที่ ๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ตัวช้ีวัดที่ ๒ มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดที่ ๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ตัวชี้วัดที่ ๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ
ตัวช้ีวัดที่ ๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   บุคคล
ประกอบด้วย 
                   ๑) นายณรงค์  สุทธิภักดี                              หัวหน้า 
                   ๒) นายมทรง  ฝั่งชลจิตร                              ผู้ชว่ย 
                   ๓) นายเมธาสิทธิ์  การัยภูมิ                           ผูช้่วย 
                   ๔) นางสาวศิริกานต์   ภารา                          ผู้ชว่ย 
                   ๕) นางบุญจิรา  พงศ์สวัสดิ์                           ผู้ช่วยและเลขานุการ        
           มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
           ตัวช้ีวัดที่ ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  ตัวชี้วัดที่ ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ต่อการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดที่ ๓ มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ตัวชี้วัดที่ ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนา และตัวชี้วัดที่ ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ บุคคลประกอบด้วย   
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            ๑) นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร                         หวัหน้า 
            ๒) นายเมธาสิทธิ์  การัยภูมิ                        ผู้ช่วย 
            ๓) นางสาววนิดา  สายทองอินทร์                 ผู้ช่วย      
      มาตรฐานที่ ๔  (เพิ่มเติม) ระบบคุณภาพญี่ปุ่น  
            ตัวช้ีวัด ๑ คุณภาพผู้เรียน (การมีวินัย การให้เกียรติตนเองและเคารพผู้อ่ืน  และความรับผิดชอบ) 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารคุณภาพ)   ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
การปฏิบัติงานของครู ( การสอบย่อย การรับผิดชอบคาบสอน การพักระหว่างคาบ ๕ นาที  คุณภาพการสอน
ของครูประจำวิชา การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองของนักเรียน และการแต่งกายของครู)  บุคคลประกอบด้วย  
           ๑) นายณรงค์  สุทธภิักดี                         หัวหน้า 
           ๒) นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร                       ผู้ชว่ย 
           ๓) นางสาววนิดา  สายทองอินทร์               ผู้ชว่ย 
           ๔) นางสาวศรีวิไล  เพ็ชรแก้ว                    ผู้ช่วย 
           ๕) นายอนัธสิทธิ์  เยาวนารถ                     ผู้ชว่ยและเลขานุการ 
  ๒.๓ ฝ่ายสังเคราะห์การประเมินและจัดทำรูปเล่มรายงาน  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตามแบบ 
QA1, QA2, QA3 และ รายงานผลการประเมินรายตัวชี้วัด  มาสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน
ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 
ด้าน(เพ่ิมเติม)ระบบคุณภาพญี่ปุ่น เขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และรายงานผลการ
ประเมินตนเองตามรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (E-SAR)ตามท่ีต้นสังกัดกำหนด พร้อมจัดทำรายละเอียดรูปเล่มรายงาน 
SAR นำส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สาธารณชน  บุคคลประกอบด้วย                   

๑) นายสมทรง     ฝั่งชลจิตร     ประธานกรรมการ                   
๒) นายเมธาสิทธิ์   การัยภูมิ               กรรมการ 
๓) นางสาวนิดา    สายทองอินทร์           กรรมการ                   
๔) นางสาวสวนีย์   วนาลีสิน             กรรมการ                   
๕) นางสาวพิมพ์รพัทร   ทองประเสริฐ            กรรมการ                   
๖) นางสาวสุนิษา   ยอดเทา                 กรรมการและเลขานุการ 
๗) นางสาวณัฐปัณฑ์   ยะโส                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         ๘) นายอนันธสิทธิ์        เยาวนารถ                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการประเมินผลการประกันคุณภาพรายตัวชี้วัด โดยใช้เครื่องมือ
ที่กำหนดให้ ทั้งนี้อาจสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามความต้องการจำเป็น แล้วบันทึกรายงาน 
ผลการเป็นรายมาตรฐานที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานแนบท้ายประกาศนี้  ด้วยความรับผิดชอบ ส่งเสริม
การทำงานเป็นทีม เพ่ือสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน สืบไป 

ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕   
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ปฏิทินปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
ของโรงเรียนมัธยมยานากาวา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

(แนบท้ายคำสั่ง โรงเรียนมัธยมยานากาวา  ที่ ๓ / ๒๕๖๕) 

วันที่ เดือน พ.ศ. กิจกรรมปฎิบัติการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานที่
ต้องการ 

๒๓ ก.พ.๖๕ - 
๖  มี.ค. ๖๕ 

๑.เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง  
      - QA1 
      - QA2 

ครูและบุคลากรตาม
คำสั่ง 
 ข้อ ๒.๑  

-รายงานตามแบบ 
  -QA1 และ QA2 

๗ – ๑๓ มี.ค.๖๕ ๒.เขียนรายงานผลการประเมินราย
กลุ่มสาระวิชา   QA3  

ครูและบุคลากรตาม
คำสั่ง 
 ข้อ ๒.๑ 

รายงานตามแบบ 
QA3 

๑๔-๒๐ มี.ค.๖๕  ๓.เขียนรายงานผลการประเมินราย
ตัวชี้วัด 

ครูและบุคลากรตาม
คำสั่ง 
ข้อ ๒.๒ 

รายงานผลการ
ประเมินรายตัวชี้วัด 

๒๑-๓๑ มี.ค.๖๕ ๔.เขียนรายรายผลการประเมินตนเอง
SARและE-SAR 

ครูและบุคลากรตาม
คำสั่ง 
ข้อ ๒.๓  

-รายงานSAR 
-รายงานE-SAR 

๑-๘ เม.ย.๖๕  ๕.จัดรูปเล่ม SAR  ครูและบุคลากรตาม
คำสั่ง 
ข้อ ๒.๓ 

-เล่มรายงาน SAR 

๙ เม.ย.๖๕  ๖.จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยม
ยานากาวา เพ่ือนำเสนอผลการ
ประเมินตนเองและขอความเห็นชอบ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
และคณะ 

-รายงานผลการ
ประเมินตนเอง SAR(
บทสรุปของผู้บริหาร) 
-เอกสาร
ประกอบการประชุม
อ่ืนๆ  

๑๑ เม.ย.๖๕ ๗.เผยแพร่รายงานผลการประเมิน
ตนเองSAR และ E-SAR  

งานประกันคุณภาพและ
ธุรการ 

-รายงานSAR ผ่าน
เว็บไซต์โรงเรียน 
กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง
นักเรียน  
-รายงานในระบบE-
SAR ของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

หมายเหตุ  วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน) เปิด-ระบบ E-SAR ให้กรอกข้อมูลรายงาน  

                                                                                   ลงชื่อ   
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หลักฐานการเผยแพร่ SAR 
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แผนผังภายในบริเวณโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังภายในบริเวณโรงเรียนประกอบด้วย 
หมวด อาคารเรียน/ที่พัก หมวด สานักงาน/ห้องประชุม 
หมวดสาธารณูปโภค/สิ่งอานวยความสะดวก 
1. อาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง                   8. สานักงานสมาคมไทย-ญี่ปุ่น 1 หลัง               
2. บ้านพักผู้รับใบอนุญาต 1 หลัง              9. สถานีวิทยอุอนไลน์ 1 หลัง  
3. เรือนพักรับรอง 1 หลัง                      10. ห้องประชุมเล็ก 1 หลัง  
4. บ้านพักรับรอง 1 หลัง                       11. เรือนรับประทานอาหาร 1 หลัง 
5. บ้านพักรับรอง 1 หลัง                       12. เรือนรับประทานอาหาร 1 หลัง 
6. แคปซูลที่พัก 1 หลัง                          13. สนามฐานกิจกรรม 1 สนาม 
7. บ้านพักคนงาน 1 หลัง                      14. โรงผลิตน้า 1 หลัง 
          15. ห้องสุขา 67 ห้อง   
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แผนผังโครงสร้างบริหาร 
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การจัดหน่วยกติการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมของแต่ละภาคเรียน 

การจัดหน่วยกิตการเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละภาคเรียน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ม.1 ม.2 ม.3  
รวม ภาค

เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

ภาษาไทย  
- รายวิชาพ้ืนฐาน 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 
คณิตศาสตร ์  
- รายวิชาพ้ืนฐาน 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 
- รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 : คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
วิทยาศาสตร์  
- รายวิชาพ้ืนฐาน 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 15.0 
- รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 : ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
สังคมศึกษา  
- รายวิชาพ้ืนฐาน : สังคมศึกษา พุทธศาสนา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 
                     : เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์        
                     : ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
- รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 : หน้าที่พลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
: ทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียน (PBL) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
สุขศึกษาและพละศึกษา  
- รายวิชาพ้ืนฐาน : สุขศึกษา + พละศึกษา 0.5+

0.5 
0.5+
0.5 

0.5+
0.5 

0.5+
0.5 

0.5+
0.5 

0.5+
0.5 

6.0 

ศิลปะ        
- รายวิชาพ้ืนฐาน : ทัศนศิลป์ + ดนตรีนาฏศิลป์ 0.5+

0.5 
0.5+
0.5 

0.5+
0.5 

0.5+
0.5 

0.5+
0.5 

0.5+
0.5 

6.0 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
- รายวิชาพ้ืนฐาน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
ภาษาต่างประเทศ  
- รายวิชาพ้ืนฐาน : ภาษาอังกฤษ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 
- รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1        
: ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
: ภาษาญี่ปุ่น 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 
รวมรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 *** 

รวมไม่น้อยกว่า 99.0 
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โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา คาบ/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาค หน่วยกิต 
ท21101 ภาษาไทย 1 3 60 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 1 3 60 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 60 1.5 
ว20101 ออกแบบและเทคโนโลยี 1 2 40 1 
ส21101 สังคมศึกษา 1 3 60 1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 1 20 0.5 
พ21101 สุขศึกษา 1 1 20 0.5 
พ21103 พลศึกษา 1 1 20 0.5 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 1 20 0.5 
ศ21103 ดนตรี 1 1 20 0.5 
ง21101 การงานอาชีพ 1 2 40 1 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 3 60 1.5 

รวมวิชาพื้นฐาน 24 480 12 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1    

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น 1 3 60 1.5 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2 40 1 
ว20207 ซอฟแวร์ประยุกต์ 1 

(Per MOS Certificate) 
2 40 1 

อ21201 ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 1 2 40 1 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1 20 0.5 
ส20201 ทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียน 1 0.5 20 0.5 

รวมวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 11 220 5.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 แนะแนว 1 1 20 - 
 ลูกเสือ - เนตรนารี 1 1 20 - 
 ชุมนุม 1 1 20 - 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ 2 1 10 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 70 - 
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โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา คาบ/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาค หน่วยกิต 
ท21102 ภาษาไทย 2 3 60 1.5 
ค21102 คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 1 3 60 1.5 
ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 60 1.5 
ว20102 วิทยาการคำนวณ 1 2 40 1 
ส21102 สังคมศึกษา 1 3 60 1.5 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 1 1 20 0.5 
พ21102 สุขศึกษา 1 1 20 0.5 
พ21104 พลศึกษา 1 1 20 0.5 
ศ21102 ทัศนศิลป์ 1 1 20 0.5 
ศ21102 นาฏศิลป์ 2 1 20 0.5 
ง21102 การงานอาชีพ 2 2 40 1 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 3 60 1.5 

รวมวิชาพื้นฐาน 24 480 12 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1    

ญ21202 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น 2 3 60 1.5 
ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2 40 1 
ว20208 ซอฟแวร์ประยุกต์ 2 

(Per MOS Certificate) 
2 40 1 

อ21201 ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 2 2 40 1 
ส21231 หน้าที่พลเมือง 2 1 20 0.5 
ส20202 ทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียน 2 0.5 20 0.5 

รวมวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 11 220 5.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 แนะแนว 2 1 20 - 
 ลูกเสือ - เนตรนารี 2 1 20 - 
 ชุมนุม 2 1 20 - 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ 2 1 10 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 70 - 
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โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา คาบ/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาค หน่วยกิต 
ท22101 ภาษาไทย 3 3 60 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 3 3 60 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 60 1.5 
ว20103 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 2 40 1 
ส22101 สังคมศึกษา 3 3 60 1.5 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 1 20 0.5 
พ22102 สุขศึกษา 3 1 20 0.5 
พ22103 พลศึกษา 3 1 20 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1 1 20 0.5 
ศ22103 ดนตรี 3 1 20 0.5 
ง22101 การงานอาชีพ 3 2 40 1 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 3 60 1.5 

รวมวิชาพื้นฐาน 24 480 12 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1    

ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 3 60 1.5 
ค22203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2 40 1 
ว20209 ซอฟแวร์ประยุกต์ 3 

(Per MOS Certificate) 
2 40 1 

อ22201 ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 3 2 40 1 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 1 20 0.5 
ส20203 ทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียน 3 0.5 20 0.5 

รวมวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 11 220 5.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 แนะแนว 3 1 20 - 
 ลูกเสือ - เนตรนารี 3 1 20 - 
 ชุมนุม 3 1 20 - 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ 3 1 10 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 70 - 
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โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา คาบ/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาค หน่วยกิต 
ท22102 ภาษาไทย 4 3 60 1.5 
ค22102 คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 3 60 1.5 
ว22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 3 60 1.5 
ว20104 วิทยาการคำนวณ 2 2 40 1 
ส22102 สังคมศึกษา 4 3 60 1.5 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 1 20 0.5 
พ22102 สุขศึกษา 4 1 20 0.5 
พ22104 พลศึกษา 4 1 20 0.5 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 4 1 20 0.5 
ศ22134 นาฏศิลป์ 4 1 20 0.5 
ง22102 การงานอาชีพ 4 2 40 1 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 3 60 1.5 

รวมวิชาพื้นฐาน 24 480 12 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1    

ญ22202 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 3 60 1.5 
ค22204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2 40 1 
ว20210 ซอฟแวร์ประยุกต์ 4 

(Per MOS Certificate) 
2 40 1 

อ22202 ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 4 2 40 1 
ส21234 หน้าที่พลเมือง 4 1 20 0.5 
ส20204 ทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียน 4 0.5 20 0.5 

รวมวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 11 220 5.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 แนะแนว 4 1 20 - 
 ลูกเสือ - เนตรนารี 4 1 20 - 
 ชุมนุม 4 1 20 - 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ 4 1 10 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 70 - 
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โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา คาบ/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาค หน่วยกิต 
ท23101 ภาษาไทย 5 3 60 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 5 3 60 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 3 60 1.5 
ว20105 ออกแบบและเทคโนโลยี 3 2 40 1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 3 60 1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1 20 0.5 
พ23101 สุขศึกษา 5 1 20 0.5 
พ23103 พลศึกษา 5 1 20 0.5 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 5 1 20 0.5 
ศ23133 ดนตรี 5 1 20 0.5 
ง23101 การงานอาชีพ 5 2 40 1 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 3 60 1.5 

รวมวิชาพื้นฐาน 24 480 12 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1    

ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง 1 3 60 1.5 
ค23205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2 40 1 
ว20211 ซอฟแวร์ประยุกต์ 5 

(Per MOS Certificate) 
2 40 1 

อ23201 ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 5 2 40 1 
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1 20 0.5 
ส20205 ทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียน 5 0.5 20 0.5 

รวมวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 11 220 5.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 แนะแนว 5 1 20 - 
 ลูกเสือ - เนตรนารี 5 1 20 - 
 ชุมนุม 5 1 20 - 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ 5 1 10 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 70 - 
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โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

โครงสร้างหลักสูตร SMTP ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา คาบ/สัปดาห์ ชั่วโมง/ภาค หน่วยกิต 
ท23102 ภาษาไทย 6 3 60 1.5 
ค23102 คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน 6 3 60 1.5 
ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 3 60 1.5 
ว20105 วิทยาการคำนวณ 3 2 40 1 
ส23102 สังคมศึกษา 6 3 60 1.5 
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 1 20 0.5 
พ23102 สุขศึกษา 6 1 20 0.5 
พ23104 พลศึกษา 6 1 20 0.5 
ศ23102 ทัศนศิลป์ 6 1 20 0.5 
ศ23134 นาฏศิลป์ 6 1 20 0.5 
ง23102 การงานอาชีพ 6 2 40 1 
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 3 60 1.5 

รวมวิชาพื้นฐาน 24 480 12 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1    

ญ23202 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง 2 3 60 1.5 
ค23206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2 40 1 
ว20206 ซอฟแวร์ประยุกต์ 6 

(Per MOS Certificate) 
2 40 1 

อ23202 ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 6 2 40 1 
ส21236 หน้าที่พลเมือง 6 1 20 0.5 
ส20206 ทักษะชีวิตและโครงงานนักเรียน 6 0.5 20 0.5 

รวมวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 11 220 5.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 แนะแนว 6 1 20 - 
 ลูกเสือ - เนตรนารี 6 1 20 - 
 ชุมนุม 6 1 20 - 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ 6 1 10 - 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 70 - 
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