
รายงานผลการประเมินตนเอง 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
  1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  ชื่อโรงเรียนมหาร าช “ประชานิมิต”  รหัส 1014310426  ที่ตั้ง 60/10 
หมู่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3  โทรศัพท ์: 035389131โทรสาร 035389131  e-mail  : maharatprachanimit@gmail .com    
website : maharatprachanimit  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6   
  2.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา-ผู้บริหาร จำนวน  15  คน  

- ครู (บรรจุ) จำนวน 12 คน  
- บุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  3  คน ครูผู้ทรงคุณค่า ครูภาวะวิกฤต ครูอัตราจ้าง  
- เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ    จำนวน 2 คน ลูกจ้างประจำ  ครูธุรการ  

รวม    จำนวน   15   คน     
3.   ข้อมูลนักเรียน  

- มัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน  76  คน  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน  58  คน   

รวม    จำนวน  134  คน  
 

 ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 1. ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน  

 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน    
1. ระดับคุณภาพ ดี  
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  
  กระบวนการพัฒนาสถานศึกษา  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง 
สำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ เรียนในวิชาโครงงาน วิชา 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS) พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน ใช้สื ่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่  



ห้องสมุด E – Library ห้องสืบค้น  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชาครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกัน
กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
ของผู้เรียน  นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน
ทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรยีน
เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์รับผิดชอบ  และมีจิตสาธารณะ  มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต มีการ
ตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อคัดกรองเบื้องต้นให้นักเรียนตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง นำภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนชุมชนรอบๆ สถานศึกษา จัดกิจกรรม ต่อต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร่วมกับเทศบาลตำบลมหาราชจัดอบรมสภานักเรียนเทศบาล
ตำบลมหาราช การจัดการขยะในครัวเรือน ส่งเสริมการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลมหาราช คัพ ครั้งที่ ๒  และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ  เช่น การปลูกผักสวนครัวขาย  การทำขนมไทยขาย 
ปลาแดดเดียวขาย เนื่องจากอำเภอมหาราชเป็นชุมชนที่มีปลาหลากหลายชนิด         ที่ชาวบ้านประกอบเป็น
อาชีพเลี้ยงครอบครัว    การจัดกิจกรรมชุมนุมผูกผ้าตามงานต่างๆ เพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน  การผลิตของใช้
กระทงใบตอง ผักตบชวา เป็นต้น 
 
ผลการดำเนินงาน 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ 
อ่านในแต่ละระดับชั้น  สามารถเขียนสื่อสารได้ดี   รู ้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการโครงงาน การศึกษาค้นคว้า          
และ สร้างองค์ความรู้ IS  และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์   สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสำคัญจำเป็น   รวมทั้งรู้เท่า
ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้ 
อย่างน้อยคนละประเภทยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ จากการ
ประเมิน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 

การเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 
 

 
ความสามารถ 
ในการสื่อสาร  
คิดคำนวณ  
และคิดวิเคราะห์ 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 

ในการสื่อสาร คิดคำนวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   
จำแนกตามระดับคุณภาพ 



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 



 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบระดับชาติ แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

รอ้ยละนกัเรยีนที่ไดร้ะดบั 3 ขึน้ไป



 
 
 

 แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉลี่ยระดบัโรงเรียน 58.19 21.75 30.31 26.75

คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั 52.73 25.53 29.17 31.56

คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98

คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25
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คะแนนเฉลี่ยระดบัโรงเรียน 33.23 13.41 25.95 20.68 27.73

คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั 40.24 24.13 27.89 27.54 34.79

คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ. 43.02 25.62 29.40 28.97 36.10

คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 42.21 25.41 29.20 29.20 35.70
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ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

แผนภูมิที่ 7 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖   

จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 

 แผนภูมิที่ 8 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖   

จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนท่ีมีผลการประเมินการมีสว่นรว่ม

ในการอนรุกัษธ์รรมชาติ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  ๑ – ๖ 

ปรบัปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม



 
 

 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 
แผนภูมิที่ 9 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 

ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็น 
ของผู้อ่ืน สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุ้มกัน  และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

แผนภูมิที่ 11 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 แผนภูมิที่ 12 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง 

 และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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รอ้ยละผลการประเมินนกัเรียนดา้นการยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

สขุภาวะทางจิต  ภมูิคุม้กนั และความเป็นธรรมต่อสงัคมของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ท่ีอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม

ยอมรบัฟังความคิดเห็นผูอ้ื่น มีภมูิคุม้กนัตนเอง สขุภาวะทางจิต ค านงึถคึวามเป็นธรรมต่อสงัคม
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รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนที่เขา้รว่มกิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม



 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. จุดเด่น  
  1)  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ /กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัย  
รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  การสืบค้นทาง 
อินเทอร์เน็ต มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ ระหว่างกันและรู้จักใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนผลงาน 
ของตนเองจากการไปศึกษาด้วยตนเอง ส่งผลให้มีผลทดสอบระดับชาติ O-NET สูงขึ้นจากปีการศึกษา 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  ทุกกลุ่มสาระวิชา 
 2)  ผู้เรียนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยเหลืองานบ้าน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ มีจิตอาสา 
บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน  โรงเรียนส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนทำงานสร้างรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัว
ได้ อาทิ เช่น การซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารเรียน อาชีพผูกผ้าตามงานต่างๆ อาชีพจักสานกระเป๋า              จาก
ผักตบชวา 
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ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนมีสมรรถภำพทำงกำย น ำ้หนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์

รอ้ยละของนกัเรียนท่ีมีสมรรถนะทางกาย น า้หนกั สว่นสงูตามเกณฑ์



 3)  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนอย่างต่อเนื่อง  จากการใช้เทคโนโลยีผ่านประสบการณ์ตรง และการดู ฟัง 
ปฏิบัติร่วมกับผู้อ่ืน โรงเรียนจัดให้มีโครงการทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพมหาราช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
 4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  และมีจินตนาการ  
รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมได้โดยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันโครงงานอาชีพในงาน
ศิลปะหัตกรรมระดับจังหวัด ปี2562 
 5)  ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “รักการเรียน  เพียรสร้างปัญญา  รู้ค่าคุณธรรม”  และสถานศึกษามีเอกลักษณ์ 
“โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญา  พัฒนาคุณธรรม”  เป็นไปตามสถานศึกษากำหนด 

๖)  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มี 
สุนทรียภาพด้านดนตรี/นาฏศิลป์  และนันทนาการ มีผลงานจากการนำนักเรียนเช้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับ
อายุ ไม่เกิน ๑๕ ปี จนได้รับรางวัลชนะเลิศมากมายและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาปาริชาติเกมส์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี2562 
 
 4. จุดควรพัฒนา  
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้   จัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ให้มีความเข้มข้น ชัดเจน 
ในทางปฏิบัติให้ต่อเนื่อง   เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปต่อในการศึกษาต่อ การเลือกอาชีพในการทำงานได้ 
เหมาะสมกับตนเอง 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ   
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพอย่างหลากหลายทั้งในระบบ
การศึกษาทวิวุฒิ(ทวิศึกษา) ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานประกอบอาหาร งานผูกผ้า และงานจักสาน  
 
 
 
 
 
   
มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  



กระบวนการพัฒนา 
    ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการบุคลากรเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อโครงสร้างการปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรตามความจำเป็น ความเหมาะสมและความสมัครใจในการ
ทำงานเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น มีโครงการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาองค์กรและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ  โดยมีการกำหนดกรอบงานแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็นฝ่าย/งาน 
โดยออกคำสั่งให้รับผิดชอบงานทั้งรายบุคคลและเป็นทีม จัดทำแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อจัดทำแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปีการศึกษาต่อไป ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลจนผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
 
ผลการพัฒนา 
 1. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการ 
 พัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของ  ชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ 
 แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   แผนปฏิบัติการประจำปี  สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ    ตามมาตรฐาน 
ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้  ดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  
 3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ   
 4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
 5. สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเม ินผลการบร ิหารและการ  จ ัดการศ ึ กษา                 
ที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา 
 6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วมยึดหลักธรรมา-      ภิ
บาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  



 7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์  ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
๑. วิธีดำเนินการและผลการพัฒนา 
 

มาตรฐาน วิธีดำเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่  ๒   
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษา 
 

๑. การพัฒนาครูบุคลากร  
ทางการศึกษา 

แผนภูมิที่ 13 แสดงจำนวนครั้งที่ครูได้รับการ
อบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
 
 

 การมีส่วนร่วมของ เครือข่าย 
ในการวางแผน การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

แผนภูมิที่ 14 แสดงจำนวนเครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนการพัฒนา คุณภาพการศึกษา 

 
 
 

 การจัดหาทรัพยากร แผนภูมิที่ 15 แสดงผู้บริหารได้ระดมทุน
ทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ               

รอ้ยละครูที่เขา้รบัการอบรม
พฒันา

อบรมมากกว่า 2 ครัง้/ปี อบรม 2 ครัง้/ปี

อบรม 1 ครัง้/ปี ไม่เขา้รบัการอบรม

จ านวนเครอืขา่ยเขา้มามสีว่นรว่มใน
การพฒันาการศกึษา

๒ แห่งขึน้ไป ๒ แห่ง ๑ แห่ง ไม่เขา้ร่วม



และบุคคลที่เป็น ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
 

 การนิเทศ  กำกับ ติดตาม  
และประเมินผล 

แผนภูมิที่ 16 แสดงร้อยละของครูที่ได้รับ       
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และ ประเมินผล 

จากผู้บริหาร 

 
 
3. จุดเด่น  
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้การบริหารงานแบบมหาราช หรือ ม.ป.น. 
โมเดล  (M.P.N. Model) ประกอบด้วยกระบวนการจัดการ (Management) การปฏิบัติที ่ให้เกิดผลสำเร็จ 
(Performance) และมาตรฐานการศึกษา (Norm) โดยผ่านการประชุมแบบมีส่วนร่วม ระดมสมอง ประชุมกลุ่ม
ย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นำไปสู่
แผนปฏิบัติการประจำปีที่มั่งพัฒนาตามแนวนโยบาย การแก้ปัญหาการจัดการศึกษา การพัฒนาให้ผู้เรียน         มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ซึ่งโรงเรียนนำแนวการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน และวงจรคุณภาพสู่
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

4. จุดควรพัฒนา  
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา               
เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน   
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 3. หาพันธมิตรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมการพัฒนา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 
 



 
 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ  
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมหาราช หรือ ม.ป.น. (M.P.N. Model) ซึ่งประกอบด้วยการบริหาร
จัดการ (Management) ด้านบุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) สถานที่วัสดุอุปกรณ์ (Material) เพ่ือให้การ
ปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ (Performance) เน้นความพร้อม(Perfection)  ความเชี่ยวชาญ (Practition) พลัง
ความมุ่งม่ัน (Power)  นำไปสู่มาตรฐานการศึกษา (Norm) โดยการสร้างเครือข่าย (Network) ความร่วมมือส่งผล
ให้เกิดความดีงาม (Nice) ในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

๑. กระบวนการและผลการดำเนินงาน 
  โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการ
ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
1.โครงการส่งเสริม
งานวิจัยในชั้นเรียน
และทางการศึกษา 

ครรู้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ        
ในการทำวิจัยในชั้นเรียน 

ครทูุกคนทำการวิจัยในชั้นเรียนได้             
อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง  

2.โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครรู้อยละ 100 มีการกำหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะ 
ที่พ่ึงประสงค์ 

คณะครูได ้นำความร ู ้และประสบการณ์         
จากการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมือ
อาชีพ มาปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้อง        
ก ับธรรมชาต ิในรายว ิชาท ี ่สอนเพ ื ่อให้
นักเรียนได้เรียนรู ้อย่างเต็มศักยภาพให้
นักเรียนเกิดทักษะและคุณลักษณะตาม         
ที่คาดหวัง คือ เก่ง ดี มีสุข 

3.กิจกรรมจัดการ 
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 

1.ครูร้อยละ 90  จัดกิจกรรมให้นักเรียน 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เรียนรู้ร่วมกัน  

 

 



2.นักเรียนร้อยละ 90สามารถใช้
เทคโนโลยี ในการเรียนรู้และนำเสนอ
ผลงาน  
3.นักเรียนร้อยละ 90   มีความพึงพอใจ  
ในการ เข้าร่วมกิจกรรมจัดการ เรียนรู้
ด้วยโครงงาน ระดับดีมากข้ึนไป 

แผนภูมิที่ 17 แสดงกิจกรรมจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน 

 
 
 
 
 
3. จุดเด่น  
 1. ครมูีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 2. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 4. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ครู 
สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 
 4. จุดควรพัฒนา  
 1. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
 2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ส่งผลให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ติดต่อกันโดยเฉพาะในปี 2562 มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ  
นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของนักเรียน ครู และโรงเรียน 
 
  2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม  



1. ระดับคุณภาพ  ดี 
  2. นำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี  (ตอบคำถาม 3 ข้อ) 

๑. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
๒. จากผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยในการดำเนินงาน กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่

เกิดข้ึน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ในแต่ละมาตรฐาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดี  พิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนซึ่งผู้เรียน ต้องมีความรู้พื้นฐานในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง มีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
การสื่อสารมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร มีผลการทดสอบระดับชาติที่ดี มีความพร้อมในการศึกษาต่อ
หรือการทำงาน ซึ่งจากข้อมูลสารสนเทศพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนบ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถของผู้เรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะภาษาไทย  สำหรับ
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ผลการประเมินระดับชาติในภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างดี และพิจารณาผู้เรียนทีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจน ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้เป็นผลมาจาก มาตรฐานที่ ๒ ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี ทั้งนี้สถานศึกษามีการเป้าหมายทีสอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนมีการบริหารงานแบบมหาราช หรือมหาราช โมเดล  ที่มีแผนงานโครงการ 
กิจกรรม ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน อย่างเป็นรูปธรรม
พัฒนาผู ้เร ียนให้สามารถอ่าน เขียนอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะมาตรฐานตำแหน่ง มีการบริหารสารสนเทศที่ครบถ้วน          จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
ผู้เรียน สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีการกำกับ นิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ ทำ
ให้ชุมชนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญอยู่ในระดับดี  ทั้งนี้ครูมีการวิเคราะห์ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตรบริบทของ
สถานศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ครูมีการใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม
ช่วยเหลือ เพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดประเมินอย่างหลากหลาย ตามสภาพจริง โดย
สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนส่งผลด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพทำให้มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้เพราะสถานศึกษามีการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ความสำคัญกับ
ผู ้เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื ่อสร้างความร่วมมือในการวางระบบและการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจ เชื่อใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 



๓. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือคงสภาพเดิมนั้น โรงเรียนได้นำข้อมูลจาก
การสรุปงาน/โครงการปีที่แล้วมาศึกษา ซึ่งโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระอื่น  ๆ ให้มีผลคะแนนสูง
กว่าระดับประเทศ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการเรียน และมีทักษะที่ดีในการ
ทำงานและมีโครงการตรวจสุขภาพพื้นฐานให้นักเรียนทำให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและ 
ปีการศึกษาหน้าโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะจากการตรวจสุขภาพทำให้ทราบว่า
นักเรียนมีปัญหาช่องปากและฟันผุจำนวนมาก และในปีนี้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งพัฒนาเยาวชนที่สำคัญของชุมชน และมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอน เป็นครูมืออาชีพในการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพผู้เรียน  มีการสร้างความ
เข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุตรหลาน  ต่อผู้ปกครอง และการมีส่วนร่วมต่อการ
สร้างบุตรหลานที่เป็นอนาคตของครอบครัว  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และให้เห็นความสำคัญ
ของสถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชนในชุมชน    ครูผู้สอนต้องปรับ และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูลอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย สื่อ 
 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้จัดเตรียม จัดทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ การนำ 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นมาเป็นส่วนสำคัญหนึ่ง ที่มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ ใช้แผนกลยุทธ์ 
 3.1 แผนกลยุทธ์ที่1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.2 แผนกลยุทธ์ที่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะชีวิต 
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด และสามารถอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม 
 3.3 แผนกลยุทธ์ที่3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเชิงบูรณาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะอาชีพตามมาตรฐานสากล 
 3.4 แผนกลยุทธ์ที่4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายระบบสารสนเทศ เครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตามนโยบายประเทศ 4.0 
 3.5 แผนกลยุทธ์ที่5 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 



 3.6 แผนกลยุทธ์ที่6 พัฒนาการบริหารงานแบบกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาลทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
      
ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
1. จุดเด่น  

1.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความมุ่งมั่นใน 
การพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.2 เครือข่ายที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น วิทยาลัยการอาชีพ เทศบาล 
ตำบลมหาราชอำเภอมหาราช สถานีตำรวจอำเภอมหาราช โรงพยาบาลมหาราช อำเภอมหาราช และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
2. จุดควรพัฒนา  
    2.1  การปรับพัฒนาสถานที่ แหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน สภาพแวดล้อม 
    2.2 อุปกรณ์การเรียน เครื่องดนตรีไทย สากล วงโยธวาทิต 
3. แนวทางการพัฒนา  

3.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนให้พัฒนาตนเองในด้านนาฏศิลป์ ดนตรีกีฬา ทักษะอาชีพ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 3.2 3.2 
ส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จากหน่วยงานในชุมชนสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และให้บริการชุมชน  

4. ความต้องการช่วยเหลือ  
   4.1 ครูนาฏศิลป์ ครูดนตรีไทย อุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย-สากล ครูพลศึกษา 
   4.2 งบประมาณในการปรับพัฒนาอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และสนามกีฬา 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ  
   5.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
6. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ  

รายงานประจำปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
(๓ – ๔ ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน          
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 



 
สรุปผล  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ในกลุ่ม
สาระภาษาไทย  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา                     
และวัฒนธรรม ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.ผู ้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
และการสื ่อสาร ใช้เทคโนโลยี  ในการแสวงหา
ความรู้ในแบบกลุ่มความร่วมมือหรือส่วนบุคคล 
๓.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนของสังคม มีการพัฒนาตนเอง
ตามระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสถานที่ของ
ชุมชน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระอื่นๆให้มีผล
คะแนนสูงกว่าระดับ ประเทศ 
๒.ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบมี
ความมุ่งมั่นในการเรียน และมีทักษะท่ีดีในการทำงาน 
๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนดูแลสุขภาพช่องปาก  ฟัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ด้านกระบวนการบริหาร และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวิสัยทัศน์ 
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา          
กับคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
๒.โรงเรียนมีการบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม ใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกำหนด 

ด้านกระบวนการบริหาร และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.การสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้เห็น
ความสำคัญของการพัฒนาบุตรหลาน ต่อผู้ปกครอง         
และการมีส่วนร่วมต่อการสร้างบุตรหลานท่ีเป็น
อนาคตของครอบครัว 
๒.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบ     

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีเป็นรูปธรรม        
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ต่อการจัดการศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
สถานศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน เพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา และให้เห็นความสำคัญของ
สถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชน      
ในชุมชน 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียน
เป็นสำคัญ 

ด้านกระบวนการเร ียนการสอนที ่ เน ้นผู ้ เร ียน     
เป็นสำคัญ 



๑.โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดรายวิชา กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ 

๑.คร ูผ ู ้สอนต ้องปร ับ และส ่งเสร ิมให ้ผ ู ้ เร ียน               
ใช้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูลอย่างเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ 

การเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ส่งเสริมการอ่าน การเขียน การสื่อสาร        การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๒.ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม      
ในการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง การศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่เอ้ือการเรียนรู้ 
๓.ครูใช้สื ่อ เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ใช้กระบวนการจัดการเร ียนรู้  
อย่างหลากหลายสม่ำเสมอ 
๔. ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลทำให้การ
จ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนเป ็นไปตาม
ศักยภาพผ ู ้ เร ียนและคร ูผ ู ้สอนม ีการว ัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง 

๒.คร ูผ ู ้สอนควรปรับวิธ ีการสอนเพื ่อให ้ผ ู ้ เร ียน
นำเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับ
ในเหตุผลที่มองเห็นต่างของแต่ละบุคคล 
๓.ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ช ีว ิต ท ักษะการทำงาน ม ีว ิจารณญาณในการ
แยกแยะความถูกต้อง ความเหมาะสมของวัฒนธรรม
ที่ถูกเปลี่ยนแปลงจนมองข้ามความสำคัญของความดี
งามของความเป็นไทย 
๔.ครูผู ้สอนต้องมีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย 
ตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ธรรมชาติวิชาและศักยภาพ
ผู้เรียน และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อให้
นำไปพัฒนาตนเอง 
๕.ครูผ ู ้สอนควรใช้กระบวนการเรียนการสอนที่
หลากหลาย สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่ได้จัดเตรียม จัดทำให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ 
๖.การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นมา
เป็นส่วนสำคัญหนึ่ง ที่มาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพของโรงเร ียน        
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 ๒.การพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งพัฒนาเยาวชนที่สำคัญ ของ
ชุมชน 



 ๓.การส่งเสริมให้ครูผู ้สอน เป็นครูมืออาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ         
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพผู้เรียน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑.ต้องการครูผู้สอนตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการและจำเป็นเช่น ครูดนตรีไทย ครูศิลปะ ครูนาฏศิลป์  
ครูอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 ๒.งบประมาณในการปรับปรุงและ พัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์               ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรีสากล ดนตรีไทย ห้องประชุม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาคผนวก 
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา   



มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี   

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ระดับดี 
   ๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ๗๐ 
   ๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน  ร้อยละ๗๐ 
   ๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ๗๐ 
   ๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ร้อยละ๗๐ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน      
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดี 

   ๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ร้อยละ๖๕ 
   ๒.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ร้อยละ๖๕ 
   ๒.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ร้อยละ๖๕ 
   ๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ๖๕ 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
   ๓.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง  ร้อยละ๖๕ 
   ๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม  ร้อยละ๖๕ 
   ๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ร้อยละ๖๕ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับดี 
   ๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ๖๒ 
   ๔.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ๖๕ 
   ๔.๓) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ร้อยละ๖๕ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 
   ๕.๑) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) - 
   ๕.๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET) ๓๖.๒๙ 
   ๕.๓) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ๓๒.๓๔ 



ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 

   ๕.๕) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่๑ - 
   ๕.๖) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - 
   ๕.๗) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - 
   ๕.๘) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดี ๓๖.๒ 
   ๕.๙) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ดี ๕๔.๓๒ 
   ๕.๑๐) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดี ๕๙.๓๗ 
   ๕.๑๑) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดี ๕๒.๘๔ 
   ๕.๑๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดี ๓๐.๓๙ 
   ๕.๑๓) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ดี ๔๐.๘๔ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีเยี่ยม 
   ๖.๑) ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ร้อยละ๘๐ 
   ๖.๒) ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ๘๐ 
   ๖.๓) ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ๘๐ 
   ๖.๔) ผู้เรียนมี ทักษะพ้ืนฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ๘๐ 
   ๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ๘๐ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ๘๐ 
๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

ร้อยละ๘๐ 

๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษากำหนด   ร้อยละ๘๐ 
๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ๘๐ 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเยี่ยม 
๒.๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ร้อยละ๘๐ 
๒.๒) ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ร้อยละ๘๐ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเยี่ยม 
๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  ร้อยละ๘๐ 
๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ร้อยละ๘๐ 



๓.๓) ผูเ้รียนยอมรับและอยู่รว่มกันบนความแตกต่างระหวา่ง ภาษา วฒันธรรม ประเพณี ร้อยละ๘๐ 
 
 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดีเยี่ยม 
๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  ร้อยละ๘๐ 
๔.๒) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 

ร้อยละ๘๐ 

๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ร้อยละ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


