
1. ประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู�เรียน    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 1.๑.๑ ความสามารถในการอ+าน การเขียน การสื่อสาร 1.๑.๑ ความสามารถในการอ+าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  ตามเกณฑ0ของแต+ละระดับชั้น         1. ผู�เรียนอ+านออกเขียนได�อย+างต+อเนื่อง



2.  ผู�เรียนมีความสามารถในการอ+านคิดวิเคราะห0 และเขียนสื่อความเป6นภาษาไทย3.  ผู�เรียนมีความสามารถในการอ+านออกเสียงได�อย+างถูกต�องตามอักขรวิธี



4.  ผู�เรียนมีความสามารถเข�าใจและตีความภาษาอังกฤษที่อ+านจากสื่อประเภทต+างๆ และเขียนแสดงความคิดเห็นเป6นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
 5.  ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551



2. ค+าเป>าหมาย ป? 256๔ตั้งค+าเป>าหมาย  ระดับคุณภาพ  3    ดี



1. ประเด็นพิจารณา3. ร+องรอย / หลกัฐาน/เครื่องมือวิธีเก็บรวบรวมข�อมูล แหล+งข�อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช�ประเมิน  การประเมิน1. การสัมภาษณ  การสอบถาม ผู�เรียน ครู ผู�เกี่ยวข�อง 1 ป�การศึกษา2.การสังเกต พฤติกรรมนักเรียน3.การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานร+องรอยหรือข�อมูลเชิงประจักษ 1. แบบประเมินการอ+าน  การเขียน2. แบบคัดกรองความสามารถในการอ+าน และการเขียน3. บันทึกรักการอ+าน4. คู+มือสนทนาภาษาอังกฤษ  แบบประเมินการสนทนาภาษาอังกฤษ5. แบบประเมินความสามารถในการคิดคํานวณ 



ตัวอย+างเครื่องมือที่ใช�ในการประเมินผู�เรียน                    บันทึกการอ+านบันทึกการอ+าน



การอ+าน  การเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษ



แบบประเมินการอ+าน การเขียน  ภาษาไทย



 แบบประเมินการอ+าน การเขียน  การสื่อสารภาษาอังกฤษ



 แบบประเมินการคิดคํานวณ



4. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได
ดําเนินการสอบคัดกรองนักเรียนในด
านการอ�าน การเขียน การสื่อสาร และคิดคํานวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป'ที่ 1 - 6 และนําผลที่ได
จากการคัดกรองมาพัฒนานักเรียนต�อไป อาทิเช�น มาพัฒนานักเรียนต�อไป อาทิเช�น กลุ�มสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ได
ให
นักเรียนจดบันทึกรักการอ�านในชั่วโมงภาษาไทย  ซึ่งการจดบันทึกรักการอ�านนั้นจะทําให
ได
รับความรู
  รอบรู
 ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ6 เกิดการพัฒนาทักษะการอ�าน การเขียน  ค
นหาคําตอบที่ต
องการได
ด
วยตนเอง  เพลิดเพลินและมีความสุขเกิดสมาธิและความรู
ที่ฝ8งลึก และสามารถสื่อสารผ�านการเขียนบันทึกรักการอ�าน



(ต+อ) 4. กระบวนการพัฒนา
กลุ�มสาระการเรียนรู
ภาษาต�างประเทศ ได
ทําคู�มือสนทนาภาษาอังกฤษขึ้น                      เพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมในชั่วโมงภาษาอังกฤษ เพราะเชื่อว�า                 การสื่อสารทุกๆวันจะทําให
นักเรียนจดจํา ภาษาอังกฤษได
ง�าย  ช�วยเสริมสร
างความการสื่อสารทุกๆวันจะทําให
นักเรียนจดจํา ภาษาอังกฤษได
ง�าย  ช�วยเสริมสร
างความมั่นใจและมีความคิดสร
างสรรค6กลุ�มสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร6  ได
สร
างชุดฝ<กเกม 24   ความที่เป?นการเล�นเกม จึงทําให
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ใช
เวลาว�างให
เป?นประโยชน6ได
เป?นอย�างดี อีกทั้งยังมีประโยชน6ในเรื่องการฝ<กการตัดสินใจ การแก
ป8ญหา คิดคํานวณฝ<กสมาธิ การวางแผน ชิงไหวชิงพริบ



5. ผลการพัฒนาร�อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ+าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยระดับคุณภาพดีเยี่ยม ดี พอใช� ต�องปรับปรุงดีเยี่ยม ดี พอใช� ต�องปรับปรุงชั้น ม.๑ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ชั้น ม.๒ ๐.๐๐ ๕๒.๖๓ ๔๗.๓๗ ๐.๐๐ชั้น ม.๓ ๑๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ชั้น ม.๔ ๑๘.๑๘ ๗๒.๗๓ ๙.๐๙ ๐.๐๐ชั้น ม.๕ ๓๗.๕๐ ๖๒.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ชั้น ม.๖ ๔๗.๐๖ ๔๗.๐๖ ๕.๘๘ ๐.๐๐



สรุปผลการพัฒนา
304050607080

0102030
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6ดีเยี่ยม ดี พอใช� ปรับปรุง สรุปร�อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ+าน การเขียนการสื่อสารภาษาไทยอยู+ในระดับคุณภาพ  3 ดี ซึ่งเป6นไปตามค+าเป>าหมายที่สถานศึกษากําหนด



5. ผลการพัฒนาร�อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในคิดคํานวณระดับคุณภาพดีเยี่ยม ดี พอใช� ต�องปรับปรุงชั้น ม.๑ ๗๐.๕๘ ๑๗.๖๕ ๑๑.๗๖ ๐.๐๐ชั้น ม.๒ ๕๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ชั้น ม.๒ ๕๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ชั้น ม.๓ ๔๕.๔๕ ๔๐.๙๑ ๑๓.๖๔ ๐.๐๐ชั้น ม.๔ ๖๓.๖๔ ๑๘.๑๘ ๑๘.๑๘ ๐.๐๐ชั้น ม.๕ ๒๕.๐๐ ๓๗.๕๐ ๓๗.๕๐ ๐.๐๐ชั้น ม.๖ ๕๘.๘๒ ๒๙.๔๑ ๑๑.๗๖ ๐.๐๐



สรุปผลการพัฒนา
t30.00

t40.00

t50.00

t60.00

t70.00

t80.00
ชื�อแผนภูมิ

 สรุปร�อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดคํานวณอยู+ในระดับคุณภาพ  ๔ ดีเยีย่ม ซึ่งสูงกว+าค+าเป>าหมายที่สถานศึกษากําหนด
t0.00

t10.00

t20.00

t30.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดเียี�ยม ดี พอใช ้ ปรบัปรุง



5. ผลการพัฒนาร�อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ+านการเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับคุณภาพดีเยี่ยม ดี พอใช� ต�องปรับปรุงดีเยี่ยม ดี พอใช� ต�องปรับปรุงชั้น ม.๑ ๒๐.๐๐ ๓๕.๒๙ ๒๗.๐๗ ๑๗.๖๔ชั้น ม.๒ ๑๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ชั้น ม.๓ ๑๘.๑๘ ๔๕.๔๕ ๒๗.๒๘ ๙.๐๙ชั้น ม.๔ ๖๓.๖๔ ๓๖.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ชั้น ม.๕ ๒๕.๐๐ ๓๗.๕๐ ๒๕.๐๐ ๑๒.๕๐ชั้น ม.๖ ๒๓.๕๓ ๕๒.๙๔ ๒๓.๕๓ ๐.๐๐



สรุปผลการพัฒนา
t30

t40

t50

t60

t70

       สรุปร�อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ+าน การเขียนการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู+ในระดับคุณภาพ  3 ดี ซึ่งเป6นไปตามค+าเป>าหมายที่สถานศึกษากําหนด
t0

t10

t20

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6ดีเยี่ยม ดี พอใช� ปรับปรุง



5. ผลการพัฒนาร�อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ+านการเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณระดับคุณภาพดีเยี่ยม ดี พอใช� ต�องปรับปรุงชั้น ม.๑ ๓๘.๕๓ ๓๖.๗๖ ๒๒.๓๖ ๑๗.๖๔ชั้น ม.๑ ๓๘.๕๓ ๓๖.๗๖ ๒๒.๓๖ ๑๗.๖๔ชั้น ม.๒ ๒๑.๖๗ ๕๔.๒๑ ๒๗.๔๖ ๐.๐๐ชั้น ม.๓ ๒๔.๕๔ ๕๓.๗๙ ๑๘.๖๔ ๙.๐๙ชั้น ม.๔ ๔๘.๔๙ ๔๒.๔๒ ๙.๐๙ ๐.๐๐ชั้น ม.๕ ๒๙.๑๗ ๔๕.๘๓ ๒๐.๘๓ ๑๒.๕๐ชั้น ม.๖ ๔๓.๑๔ ๔๓.๑๔ ๑๓.๗๒ ๐.๐๐



สรุปผลการพัฒนา
t30

t40

t50

t60

        สรุปร�อยละของจํานวนนักเรียนทีม่ีผลการประเมินความสามารถในการอ+าน การเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณอยู+ในระดับ คุณภาพ  3 ดี ซึ่งเป6นไปตามค+าเป>าหมายที่สถานศึกษากําหนด
t0

t10

t20

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6ดีเยี่ยม ดี พอใช� ปรับปรุง



สรุปผลการพัฒนา
ม.1

19%

ม.2

10%

ม.6

21%

10%

ม.3

12%

ม.4

24%

ม.5

14%



ภาพกิจกรรม คัดกรองการอ+าน การเขียน



ภาพกิจกรรมที่ส+งเสริมการอ+าน การเขียน



ภาพกิจกรรมที่ส+งเสริมการอ+าน การสื่อสาร



ภาพกิจกรรมทดสอบทางคณิตศาสตร0 คิดคํานวณ


