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ค าน า 

              รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)  โรงเรียนแม่แจ่ม 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานที ๑ คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ                         
เป็นกระบวนการที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ      
มีเจตคติ  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วนตามความคาดหวังของสังคม 
ตลอดจนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    
   โรงเรียนได้รวบรวมผลการประเมินและสรุปเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                   
(Self Assessment Report  : SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงาน ต้นสังกัด 
และการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ข้อมูล                   
ในการรายงานการประเมินตนเองครั้งนี้เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 25๖3 
เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้น
ตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒  ข้อมูล
พ้ืนฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 รายการผลการประเมินตนเอง ส่วนที่ ๔  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
และส่วนที่ 5 ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา                  
ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 
           ขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนแม่แจ่มทุกคน  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานของโรงเรียน  และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนแม่แจ่ม จนส าเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี 
 
 
 
 
 
 

                                                                     (นางสาวปนิดา  ปันดอน) 
                                                                    ผูอ้ านวยการสถานศึกษา 

                                                                    โรงเรียนแม่แจ่ม 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 ตามที่โรงเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม  ได้จัดท ารายงานประจ าปี ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖3 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
นั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจ าปีแล้ว 
ปรากฏว่ามีความเหมาะสม สอดคล้อง กับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 จึงมีมติให้  ความเห็นชอบรายงานประจ าปี                
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนแม่แจ่ม และขอให้ทาง
โรงเรียนได้น าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ี ก าหนดไว้ต่อไป  

 

 
                          (นางสายสุนีย์  สมยศ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                            โรงเรียนแม่แจ่ม 
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จุดเด่น 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนจนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยสถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเด่นชัด มีการเรียนรู้แบบโครงงานที่เกิดจากความคิดของผู้เรียน
เอง เช่น โครงงาน สิ่งประดิษฐ์แกะเมล็ดข้าวโพด โครงงาน GSP ของคณิตศาสตร์ โปรแกรมออกแบบ
ลวดลายผ้าตีนจก โครงการทักษะ อาชีพด้วยงานสหกรณ์ กิจกรรมแม่แจ่มร่วมใจ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนา
ทักษะสู่อาชีพ สอดคล้องกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรม
ด้านการเกษตร เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ ปลูกผัก มีกิจกรรมที่ท าให้เกิดทักษะการท างานหลากหลายให้ผู้เรียนได้
เลือกอาชีพและงานที่ตนสนใจ มีการติดต่อ ประสานงานกับชุมชนและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือให้ทุน
ก่อสร้างร้านกาแฟ “ภูมิแจ่ม” ภายในสถานศึกษา จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ทั้งในคาบการเรียนปกติ และเรียนเพ่ิมเติม ช่วงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มีการเรียนรู้งานคหกรรม ฝึกท า
ขนมต่างๆ เช่น ขนมคุ้กกี้ เค้กบราวนี่ วันมะพร้าว เป็นต้น น ามาจ าหน่ายที่ร้านกาแฟและร้านสหกรณ์ 
จ าหน่ายให้กับครู ผู้ปกครอง ชุมชน บุคคลภายนอกและคนทั่วไป เมื่อขายได้จะน ารายได้มาฝากกับธนาคาร
โรงเรียน สิ้นปีมีการปันผลให้กับสมาชิก ผู้เรียนและครูทุกคนเป็นสมาชิก มีการบริหารจัดการโดยผู้เรียนแบ่ง
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เวลากันมาท าหน้าที่ต่างๆ มีครูเป็นที่ปรึกษาใช้ระบบสารสนเทศ CT เข้ามาใช้ ในร้าน “ภูมิแจ่ม” และงาน
สหกรณ์ ธนาคารโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะการท างานครบวงจร เริ่มจากการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ จัดส่ง
สินค้า ท าหน้าที่ขาย มีฝ่ายการเงิน ท าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน มีการด าเนินงานจนผู้เรียนทุกคนมี
ทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจ เมื่อเรียนจบการศึกษาไปแล้ว สามารถน าทักษะความรู้ไปประกอบอาชีพเองได้ 
ผลส าเร็จจากการด าเนินงานดังกล่าวเป็นที่ประทับใจ จนได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. สถานศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงานวิชาการ และกิจการ 
นักเรียน จนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์ต่อระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน     
โดยใช้ระบบ สารสนเทศโรงเรียนแม่แจ่ม MCinfo ในการตรวจสอบรายชื่อเข้าแถวหน้าเสาธง การเข้าเรียน
รายวิชา กิจกรรม ชุมนุม การประเมิน SDQ การประเมิน EQ และการบันทึกคะแนนพฤติกรรม              
โดยผู้ปกครองทุกคนสามารถเข้ามา ตรวจสอบการมาเรียนหรือพฤติกรรมของบุตรหลานตนเองได้
ตลอดเวลา ท าให้สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ เรียน ขณะที่อยู่ในสถานศึกษาได้ใกล้ชิดมากขึ้น            
ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จเป็นที่พึงพอใจของบุคลากรทุกคน ในสถานศึกษาและผู้ปกครอง 
 2. สถานศึกษามีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มี
การจัดกิจกรรมระดมสมองกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือกลั่นกรอง วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ    ที่เกิดขึ้นใน
สังคม แห่งศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์เอกลักษณ์
ของสังคมชนบทล้านนาของอ าเภอแม่แจ่ม และมีแนวคิดที่จะน ามาบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ใน
แนวคิดของความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต มี การออกแบบรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาเป็นนวัตกรรม POOMCHAEM MODEL โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ POOMCHAEM MODEL ได้แก่ 
  P = Pride หมายถึง ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  0 = Organization Development การพัฒนาองค์กร หมายถึง การจัดระบบองค์กร
อย่างเป็น ระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีตามเป้าหมายของ
องค์กร 
  0 = Oneness ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
  M = participative Management (การบริหารแบบมีส่วนร่วม) เป็นการบริหารจัดการที่
เปิดโอกาส ให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  C Community Relation ชุมชนสัมพันธ์ คือ การด าเนินงานขององค์กรที่ด าเนินการ
สื่อสาร กับชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อองค์กรและชุมชน 
  H = Human Resource การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหาร
จัดการ ทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
และเครือข่าย โดยน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ทุกด้าน ถึงจุดเด่น จุดด้อย ความต้องการและความถนัด 
เพ่ือน าเอาศักยภาพ ในตัวของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทางการศึกษามาเข้าสู่ระบบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากที่สุด 
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  A = Achievement Motivation การมุ่ งผลสัมฤทธิ์  การบริหารจัดการองค์กรที่มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

  E = Evaluate ประเมินผลรวมของงาน ประเมินผลการท างาน โดยเทียบเคียงกั บ
เป้าหมายที่ก าหนด 

  M = Morality (หลักคุณธรรม) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ซึ่งาม การส่งเสริมให้
บุคลากร พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย 
ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัยประจ าชาติ 
  มีการด าเนินงานที่ครอบคลุมการบริหารครบทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ 
(Strategies) ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่
ชัดเจนตามกรอบของการบริหารการศึกษา 
 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการด าเนินงาน ที่
ชัดเจนและด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่สนับสนุนให้ทุกคน 
แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ครูทุกคนมีความสามารถที่โดดเด่นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เริ่ม
จาก การร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นแม่แจ่ม มีการ
จัดท าข้อมูล พื้นฐานเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่าน 3 เล่ม กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
เรื่องราวภายใน ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปัญหาในชุมชนที่มี อยู่รอบด้าน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีการน าเข้าสู่บทเรียน การ
สอนโดยฝึกปฏิบัติจริง การค้นคว้าทดลอง การจัดท าโครงงาน สอนแบบ Active Learning ใช้กระบวนการ 
Coding มีการฝึกปฏิบัติสู่ งานอาชีพต่างๆ การท าธุรกิจร้านกาแฟ การผลิตเครื่องมือแกะเมล็ดข้าวโพด สืบ
สานลายศิลป์ GSP สู่ผ้าซิ่น ตีนจก การประดิษฐ์เครื่องนับจ านวน จัดท าโครงการฮีตฮอยผญ้าภูมิปัญญาแม่
แจ่ม โครงการคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมวัยใสใส่ใจผู้สูงอายุ กิจกรรมเคล็ดลับ 3 อ. มีโครงการเปิด
บ้านอินทนิลถิ่นม่วงขาว เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงผลงานปีละ 1 ครั้ง ครูมีผลงานวิจัยเรื่องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยการแก้ปัญหาป่าในชุมชน ร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ผลงานวิจัยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มีผลงานพัฒนา ด้านการอ่าน เขียน แบบอ่านเร็ว โดยจัดท าแบบฝึกเป็น
บทความ แล้วให้จับใจความจากเนื้อเรื่อง ส่งผลให้ครู ได้รับรางวัลจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงงานต่างๆ 
ในฐานะครูที่ปรึกษา ผลงานจากการส่งเสริมการอ่าน เขียน ผลงานจากกลุ่มสาระการงานอาชีพต่างๆ และ
ได้รับรางวัลจากโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี  

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ถานศึกษามีผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จึงควรมีการ
พัฒนาต่อยอดความส าเร็จในการพัฒนาทักษะด้านการงานอาชีพของผู้เรียน โดยเน้นพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพแต่ละอย่าง ให้ผู้เรียนใช้ทักษะการสังเกต และศึกษาขั้นตอน ใน
การท างานอาชีพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การท าโครงงาน อาจใช้โครงงานที่เคยท า 
มาแล้ว น ามาต่อยอดพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และทดลองใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของ
ตนเอง ทั้งนี้ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนด าเนินการในทุกกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของงานอาชีพที่
หลากหลายมากข้ึน ส่งเสริมการส่งโครงงานเข้าประกวดในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาต่อยอด
ผลของโครงงานเพ่ือการใช้ประโยชน์มากกว่าการท าโครงงานเพ่ือการประกวด เมื่อมีการพัฒนาโครงงานจน
สามารถเป็นนวัตกรรมแล้วควรจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป  

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จึงควรพัฒนาต่อยอดความส าเร็จใน
ผลงานที่เป็นจุดเด่นสู่การเป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืน ดังนี้ 
  1. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงาน 
วิชาการ และกิจการนักเรียน จนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์ต่อระบบการดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน โดยใช้ระบบสารสนเทศโรงเรียนแม่แจ่ม MCinfo ท าให้สามารถติดตามพฤติกรรมของ
ผู้เรียน ขณะที่อยู่ในสถานศึกษาได้ใกล้ชิดมากขึ้น จึงควรพัฒนาต่อยอดระบบ MCinfo ให้ครอบคลุมการ
ด าเนินงาน ทุกกลุ่มงานที่เหลือทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหาร
ทั่วไป มีการเน้น ระบบการนิเทศการสอนของครูแบบออนไลน์ การบริหารจัดการงานธุรการ รายงานข้อมูล
หรือส่งเอกสาร ทางสื่อที่จัดท าขึ้นมา การจัดท าแบบทดสอบออนไลน์ให้ครอบคลุมตามความเหมาะสมของ
แต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงระบบการประเมินผลการด าเนินงานหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษาผ่านรูปแบบ Goole Forms 
  2. สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ POOMCHAEM MODEL 
ที่ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินงานในระยะแรก โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจของเป้าหมายการด าเนินงานให้กับ 
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของอ าเภอแม่แจ่ม มีการติดตามประเมินผลการน า POOMCHAEM 
MODEL ไปใช้ ในทุกกลุ่มงาน และพัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเผยแพร่
นวัตกรรมของสถานศึกษาผ่านสื่อออนไลน์และผ่านเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษามากข้ึน  

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษามีผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จึงควรพัฒนาต่อยอดผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุคลากร
ครูไปสู่ความเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น ควรจัดกิจกรรม
ศึกษา ข้อมูลร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสารหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาในท้องถิ่น
โดยเฉพาะ ซึ่งมี รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม ปัญหาทางอาชีพ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ         เพ่ือ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ในชุมชนอย่างรอบด้าน น ามาสู่การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
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เกิดทักษะความสามารถ ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมควรเน้นหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ครอบคลุม ทั้งระบบคือ ด้านความพอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการ
ด ารงชีวิต ทั้งนี้ ควรมีการด าเนินงาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานสู่
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
 

1.3 การน าเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      * สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา 
      * วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
      * จุดเด่น 
      * จุดควรพัฒนา 

   * แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มาตรฐาน

การศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   มีการบริหารงานแบบประสาน  ความร่วมมือกันทั้ง 5 
ฝ่าย โดยเน้นการบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นงานที่ส าคัญที่สุด มีผลการประเมินมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
           มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
             โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายในด้านผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน การอ่านในแต่ละระดับชั้น 
สามารถเขียนสื่อสารได้ดี นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  จากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นหาความรู้เพ่ิมเติม 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และระหว่างวัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานอีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีน้ าใจ เอ้ืออาทรผู้อ่ืน
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้แสดงออกในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักการให้เกียรติผู้อ่ืน และเข้าร่วมสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ได้แก่ กิจกรรม วัน 3 กรกฎ  กิจกรรมการแข่งขัน
กรีฑา-กีฬาสีภายใน   กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันคริตมาสต์ ซึ่งเป็นเวทีที่แสดงความสามารถของนักเรียนใน
ทุกด้าน กิจกรรมวันไหว้ครู  ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์พานไหว้ครูตามจินตนาการของนักเรียนได้ มีการให้
นักเรียนรู้จักการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาสู่ทักษะอาชีพ     
ที่ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้      
          มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

 โรงเรียนม ีเป ้าหมายว ิส ัยท ัศน ์และพ ันธก ิจที ่สถานศ ึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
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น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี          ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา     
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิง
ระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมฯศิษย์เก่า ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน              มี

การส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนทั้งด้านความรู้และด้านการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน และจากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ส่วนที ่๒  ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.1 ข้อมูลทั่วไป   

2.1.1  สภาพพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
  โรงเรียนแม่แจ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 180 หมู่ที่ 12 ต าบลช่างเคิ่ง  อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 53 ไร่  3 งาน 39 ตารางวา       
มีเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ใน ต าบลกองแขก  บ้านทัพ  ท่าผา ปางหินฝน  ช่างเคิ่ง  แม่ศึกและ
แม่นาจร   

  2.1.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนแม่แจ่ม เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาอนต้น 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ 2518 และเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ 2518   
โดยมีนายบุญมี  บุญญาทวี   เป็นครูใหญ่ สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาศัยอาคารเรียนของ
โรงเรียนบ้านเนินวิทยา เป็นสถานที่ท าการชั่วคราว ก่อนจะย้ายมาใช้สถานที่ในปัจจุบันใน          ปี 2519  
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ ของสังคมชนบทล้านนา ทั้งตัวบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา อ าเภอแม่แจ่ม 

2.1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
อาชีพหลักของชุมชน  คือ เกษตรกรรม  พืชเศรษฐกิจได้แก่  ถั่วเหลือง  กระหล่ าปลี  มัน  

หอมแดง และข้าวโพด ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
รู้จักโดยทั่วไปคืองาน มหกรรมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม โดยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือการแสดงผลงาน ที่
ขึ้นชื่อของอ าเภอแม่แจ่มซึ่งก็คือ   ผ้าซิ่นตีนจก 

  2.1.4  ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจ าโรงเรียน เอกลักษณ์ประจ าตัวนักเรียน  
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
  รูปภูเขาสูงเสียดฟ้าภายใต้มีเส้นคลื่นล้อมรอบด้วยวงกลม  
  ภูเขา หมายถึง ดอยอินทนนท์  
  เส้นคลื่น หมายถึง แม่น้ าแม่แจ่มที่ให้ความชุ่มชื่น  
  วงกลม หมายถึง ดวงอาทิตย์ 
  
  คติพจน์   
  วิริเยน ทกฺขมจฺเจติ (คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)  
 
  สีประจ าโรงเรียน    
  ม่วง – ขาว 
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  2.1.5  ค าขวัญ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ระดับองค์กร  
               อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ปณิธาน  จุดเน้น และจุดเด่นของโรงเรียน 
 
ปรัชญา/อุดมการณ์    
  “มีวินัย  ใฝ่ความรู้  คู่คุณธรรม  น าอาชีพ” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนแม่แจ่มเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าได้แสดงออก

อย่างสร้างสรรค์ รักษ์ หวงแหนภูมิปัญญาของตนเองแสดงออกอย่างภาคภูมิใจ  
  5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
 7. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 8. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
 9. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินในแก้ปัญหาได้

อย่างสมเหตุสมผล 
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
 4. ผู้เรียนซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รักษ์ หวง

แหนภูมิปัญญาของตนเองแสดงออกอย่างภาคภูมิใจ 
 5. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
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 7. มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 8. สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
 9. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
  
กลยุทธ์  
 ข้อที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ข้อที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน OBECQA 
 ข้อที่ 3 : สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ข้อที่ 4 : ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
 ข้อที่ 5 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ปณิธาน 
 จะสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี รักสถาบัน สืบสานวัฒนธรรม 
  
อัตลักษณ์โรงเรียน 
 วินัยดี มารยาทงาม 
  
เอกลักษณ์โรงเรียน 
 แต่งกายงาม ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
จุดเน้น 
 สืบสานงานศิลป์ ผ้าถิ่นเมืองแจ๋ม 
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  2.1.6  แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา 
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กลุ่มบริหารวชิาการ 
นางเจนจิรา  วงศ์วัฒนานุกุล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
นายสิทธิพร  สินธุปี 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

 

งานส านักงาน 
กาญจนา 

งานส านักงานและแผนงาน 
สิราภรณ์ 

งานส านักงานและแผนงาน 
สุพรรณ  

งานแผนงานวิชาการ 
เบญจวรรณ    

งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน 

ชัยบดี  

งานทะเบียนและรับนักเรียน 
สามารถ  

งานวัดผลประเมินผลและ GPA 
นฤพงษ์  

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อรพินท์  

 
 งานวิจัยเพื่อพัฒนาฯ 

ศรีฟ้า  

งานส่งเสริมและพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ 

กรวรรณ  

งานแนะแนว 
 กรกช  

 

งานห้องสมุด 
อรพินท์ 

 

งานโครงการพิเศษ 
บุษราพร 

 

งานเรียนร่วม 
พนิดา 

 
งานฝึกทักษะอาชีพและสหกรณ์ 

อัมภวัลย์  
 

กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
นุชนาฎ  

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนแมแ่จ่ม ปีการศกึษา ๒๕๖3 

งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
สุวิมล  

งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รุ่งรัตน์  

 
 

งานวินัยและความประพฤติ
นักเรียน  

อรทัย – บุญชัย 
 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
และสภานักเรียน 

ชลกานต์ 

งานพัฒนาบุคลากร 
มลิวรรณ   

งานข้อมูล ทะเบียนประวัติ  
อัตราก าลัง ย้าย บรรจุ แต่งต้ัง 

อรัญญา  

 
งานวินัยและการรักษาวินัย 

อรัญญา  

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายนิกร   แก้วค าดี 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่แจ่ม 

งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อรัญญา 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสายพิณ  สวนใจ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางอรัญญา  ทาแป้น 

งานชุมชนสัมพันธ์ 
จิตตกาญจน์  

 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายวสันต์   พิทาค า 

กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 
นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสาวดาวเรือง  แสงค า 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
นายนิวัฒน์ กันทะศิลป ์

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

ภาษาไทย – ณิชากร 
คณิตศาสตร ์– พฤกษาชาติ 

วิทยาศาสตร ์– ปวีณา   
สังคมฯ – กรวรรณ 

สุขศึกษาฯ – ชานันท์ 
ศิลปะ – จิตตกาญจน์ 
การงานฯ – วรรณนภัส 

ต่างประเทศ – เกศฎาพร 
 

หน.ระดับ ม.๑ - ชม 
หน.ระดับ ม.๒ - เกียรติบดินทร์ 
หน.ระดับ ม.๓ –  สายพิน 
หน.ระดับ ม.๔ -  ชนิศา 
หน.ระดับ ม.๕ –  อนุชา 
หน.ระดับ ม.๖ – ชลกานต์ 

งานวางแผนงบประมาณ 
และติดตามประเมินผล 

กันทรากร 
 
 

งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ 
นิรุต ิ 

งานประกันคุณภาพฯ 

เวทพิสิฐ 
 

งานการเงินและบัญช ี

กัญญาพักตร ์
 

งานพัสดุและสินทรัพย ์
จันทร์จริา 

 

งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
และงานกองทุนโรงเรียน 

ปาลิดา 
 

งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
สุภาณี  

งานธุรการ 
เกศินี 

 

 

 
 

งานส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัย 

อารีลกัษณ ์

กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที ่

งานโสตทัศนูปกรณ์ 
ลิขิตศิลป์ 

งานประชาสัมพันธ ์
ธนิสสรา 

งานยานพาหนะ 
ศิลปชัย 

งานสาธารณูปโภคและ
อาคารสถานที ่

อนุวัตร  

       งานสิ่งแวดล้อม 
กิตติชัย 

 

งานหอพกันกัเรียน 
ณัฐ์ธชนพงศ์ 

งานจัดระบบควบคุม
ภายใน 
อนุชา  

งานวิจัยเพือ่พัฒนาองค์กร 
เกศิน ีงาน TO BE 

NUMBER ONE 
ภาวินี 

งานโภชนาการ 
และสุขอนามยั 

วรรณนภัส 

2.2 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
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 2.3 ข้อมูลครูและบุคลากร 
 
ประเภทของบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด รวม 

ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.
ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า ป.
ตรี 

ผู้อ านวยการ  1 - - 1 1 
รองผู้อ านวยการ 1 2 - - 3 3 
ครูประจ าการ 18 47 - 38 27 65 
ครูอัตราจ้าง 5 4 - 9 - 9 
นักการ / พนักงานขับรถ 3 3 6 - - 6 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - 
พนักงานราชการ 1 - - 1 - 1 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - - - - - - 
ครูชาวต่างชาติ 2 - - 2 - 2 
เจ้าหน้าที่ 1 3 2 2 - 4 
อ่ืน ๆ - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 31 60 8 52 31 91 

      
   2.4 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 18/07/ 2563) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  1283 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ 6 111 118 229 38 

ม.๒ 6 99 96 195 33 

ม.๓ 5 76 111 187 37 

รวม ม.ต้น 17 286 325 611 36 

ม.๔ 6 106 119 225 38 

ม.๕ 6 95 147 242 40 

ม.๖ 6 75 130 205 34 

รวม ม.ปลาย 18 276 396 672 37 

รวมทั้งหมด 35 562 721 1283 37 
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ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนแม่แจ่ม ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง             

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                                                         
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาภาพรวมของโรงเรียนแม่แจ่ม  

 
 3.1 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  3.1.1 ระดับคุณภาพ 
     อยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
  3.1.2 กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนแม่แจ่ม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน โดยได้จัดให้มีโครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอน กิจกรรมห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กิจกรรมจัดหา/ผลิตและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู
และสื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด น าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ในรูปแบบฐานการเรียนรู้วันวิชาการมี
การส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุดมีการ
ก าหนดแผน  การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ค าถาม
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และกิจกรรมเสริมศักยภาพให้กับเหมาะสมกับผู้เรียนและความสนใจ
นอกจากนี้ โรงเรียนแม่แจ่มได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมคุณธรรม 
กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมทัศนศึกษากับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย 
เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ     
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษา 
กับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ 
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  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
               โรงเรียนแม่แจ่มส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และมีทักษะกระบวนการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสมตาม
ระดับชั้น และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
        2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  
      อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โรงเรียนแม่แจ่มได้ด าเนินพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง  มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยมีการจัดการเรียนการสอน  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใน 8 กลุ่มสาระ
และเน้นประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านต่างๆ อาทิเช่น การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS การจัดการเรียนการสอนโครงงาน การสร้างกระบวนการคิดจากผู้เรียนสาย
อาชีพ กิจกรรมลูกเสือ ชุมนุม  ตรงตามหลักสูตรที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้ ซึ่งจากผลการด าเนิน  ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหาด้วยตนเอง น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล   
           3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       โรงเรียนแม่แจ่มได้สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ และรวบรวมข้อมูลได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม คณะครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์เดิมมาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดประเด็นปัญหา ค าถามและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคิดวิเคราะห์ สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้ รวมไปถึงการจัดกิจรรมต่างๆ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การสร้างชิ้นงานจาก
ผู้เรียนสายอาชีพ กลุ่มการงานอาชีพ กิจกรรมชุมนุม มีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถก าหนด ออกแบบสร้างนวัตกรรม โดยอาศัยองค์ความรู้จากวิชาหรือหน่วยการเรียน มาใช้ในการ
แก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการคิดตามที่ตนเองสนใจและมีการทดลองใช้ตามวัตถุประสงค์และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยมีการน าเสนอนวัตกรรมที่ผู้เรียนสร้างขึ้นหน้าชั้นเรียน และนวัตกรรมใดที่มี
ความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้จริง ก็จะมีการน าไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคในล าดับต่อไป 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 โรงเรียนแม่แจ่มได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่
การจัดการเรียนรู้  ในส่วนของเทคโนโลยีให้ตรงตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ มีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
งานห้องสมุด ของโรงเรียน กิจกรรมบริการสารสนเทศและไอซีที การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส าหรับให้บริการได้อย่างครอบคลุมส าหรับนักเรียน โดยจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการสืบค้น การ
ให้บริการไอแพด (iPad) ส าหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลและเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านภาษา มีการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพ่ือน าเสนอผลงานเป็น
ชิ้นงานที่หลากหลาย ทั้งในลักษณะเอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ       
ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้เรียน การใช้งาน G-suite for Education ในการเรียนแต่ละรายวิชา การจัดการชิ้นงานที่
ได้รับมอบหมายใน Google Classroom เป็นต้น นักเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
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ตอบแบบสอบถามออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมายเร่งด่วนส าหรับภารกิจช่วงการจัดการเรียนการสอน       
ในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา การอ้างอิงข้อมูลจากการสืบค้นส าหรับโครงงาน 
   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              ให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนด าเนินการ          
จัดกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรอย่างหลากหลาย
และต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมชุมนุม นอกจากนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ ทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ผ่านเวทีการประกวด แข่งขัน     
ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานทางราชการและเอกชนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของ
ตนได้อย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มได้เข้าร่วมการแข่งขัน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้รับ
รางวัลทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับภาคอย่างต่อเนื่อง 
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
               มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม
และโครงการต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการจัดการและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและด้านอาชีพ ความพร้อมในด้านการศึกษาต่อ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
หลักสูตรครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีหลักสูตรแผนการเรียนทวิศึกษา แผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม และแผนการ
เรียนคหกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านสายอาชีพโดยตรง จัดท าศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานในการบริหารจัดการ ตลอดจนการฝึกทักษะด้านอาชีพและเจตคติที่ดี พร้อมจะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  
        โรงเรียนแม่แจ่มได้ก าหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ทั้ง 8 คุณลักษณะโดยโรงเรียนได้จัดท ากิจกรรม เช่น กิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ กิจกรรมคนดีศรีเชียงใหม่ กิจกรรมมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย กิจกรรมส่งเสริมวินัย กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิใจ
ในความเป็นไทยท าให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
        โรงเรียนแม่แจ่ม ได้จัดท าโครงการและกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ      
โดยร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้สืบทอด สืบสานความภาคภูมิใจในการแสดง ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของท้องถิ่น 
ทักษะด้านความสามารถทางนาฏศิลป์ ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และปลูกฝังให้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ทางโรงเรียนมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ด้านวินัยดี มารยาทงาม พัฒนาลักษณะนิสัยให้มีมารยาทงามตามแบบไทย และ
มีระเบียบวินัยในการท างาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม สามารถอยู่ร่วมกับสังคม
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อย่างมีความสุข ลงมือปฏิบัติจริง  สร้างความกล้าแสดงออกให้แก่ผู้เรียน โดยสามารถน าความรู้และทักษะไป
ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งมีกิจกรรมตามทักษะในการด ารงชีวิตในสังคม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทยเพิ่มคุณค่าทางภูมิปัญญาไทยและการแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      โรงเรียนแม่แจ่มมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้
นักเรียนเกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สามารถท างานด้วยกระบวนการ   
การท างานเป็นกลุ่ม รู้จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น พากเพียร ให้ประสบผลส าเร็จตามตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร รวมถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้รู้จักการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความแตกต่างด้าน
ชาติพันธุ์ ด้านศาสนา สังคม ส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อ่ืน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายได้อย่างมีความสุข 
   4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
      โรงเรียนแม่แจ่มได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะ
จิตสังคม โดยการจัดด าเนินกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและได้พัฒนาผู้เรียนทุกมิติ ผู้เรียนได้รับการ
ประเมินภาวะโภชนาการทั้ง 2 ภาคเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้ภาวะโภชนาการของตนเอง และในรายที่
บกพร่อง หรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  โรงเรียนได้ด าเนินการกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการที่ถูกต้ องเหมาะสมตามปัจเจก
บุคคล และทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19  โดยได้มาตรการ คัด
กรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือและเว้นระยะห่าง เพ่ือเป็นการ
ป้องกันโรคระบาดโควิด 19  นอกจากนี้โรงเรียนได้ให้ผู้เรียนได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา 
มีการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  โดยครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และตัวผู้เรียนได้ ร่วมกันประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน SDQ และน าผลที่ได้มาแก้ไข หรือส่งต่อข้อมูล  จัดโครงการโรงเรียนสีขาวและกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาวเพ่ือให้นักเรียนได้หลีกเลี่ยงจากสิ่งของมึนเมา  ปัญหาทางเพศ  การทะเลาะวิวาทและอบายมุข
ทุกชนิด  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี 
 
  3.1.3 ผลการพัฒนา 

  โรงเรียนแม่แจ่ม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ           

80 ๘๓.๖๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

80 95.36 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

70 80.73 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร  
การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70 ๗๐.๓๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

76 ๘๑.๕๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศท่ี 2 ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70 ๗๓.๖๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

84 ๙๒.๓๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

84 ๙๐.๕๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

60 - - 

          2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

84 ๙๔.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 84 ๘๗.๖๕ สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

84 95.59 สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน 
การท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

80 84 สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 84 89 สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน า
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

80 82 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

86 ๙๕.๒๓ สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

86 ๘๖ เท่ากับเป้าหมาย 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
ระดับดี 

86 ๙๙.๘๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

86 ๙๙.๘๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 83.5๕ สูงกว่าเป้าหมาย 
            5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 80.73 
สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 77.85 
สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 81.31 
สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 85.05 
สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 88.52 
สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 93.25 
สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 87.51 
สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้นไป          

70 74.14 
สูงกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 86 ๙๕.๓๓ สูงกว่าเป้าหมาย 
     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

86 ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.2  นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

86 ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 



๑๙ 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

86 ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

86 ๘๖ เท่ากับเป้าหมาย 

     6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

86 ๘๖ เท่ากับเป้าหมาย 

     6.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

86 ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

 จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่าผู้ เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๑ จากค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๐ จากค่าเป้าหมายร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมาย มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๕ จากค่าเป้าหมายร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๓ จากค่า
เป้าหมายร้อยละ 86 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาคิดเป็นร้อย
ละ 83.5๕ จากค่าเป้าหมายร้อยละ 70 ซึ่งสูงกว่าค่าเปา้หมายและมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๓ จากค่าเป้าหมายร้อยละ 86 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย   
                                 
 ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

84 9๑.6 
สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 84 ๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

84 ๘๘ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 82 85 สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 



๒๐ 
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 จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่าพบว่าผู้เรียนการ
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดคิดเป็นร้อยละ 9๑.6 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 84 ซึ่งสูง
กว่าค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยคิดเป็นร้อยละ ๙๐ จากค่าเป้าหมายร้อยละ 
84 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายคิดเป็นร้อยละ ๘8 จาก
ค่าเป้าหมายร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายและมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมคิดเป็นร้อยละ 
85 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 82 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย    
 
  3.1.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

- เอกสารธุรการชั้น ปพ.5 และ ปพ.6 
 - แบบทดสอบการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
 - แบบทดสอบการวัดความสามารถในการคิดค านวณ 
 - ตารางสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
 - แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
 - โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่รายวิชาIS 
 - โครงงานคุณธรรม 
 - โครงงาน/ชิ้นงาน/ผลงาน ของนักเรียน 
 - แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา IS 
 - สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 - Portfolio ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 - แบบสรุปกิจกรรม กิจกรรมที่ 1.4.5 กิจกรรมแนะแนวโลกกว้างสู่อาชีพ 
 - แบบสรุปกิจกรรมทักษะอาชีพ/กพด. 
 - ภาพประกอบการท ากิจกรรมทักษะอาชีพ 
 - รายงานการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
 - สรุปบัญชีที่ใช้งานระบบ G-suite for Education ของนักเรียนทั้งหมด 
 - แผนภูมิแสดงความพึงพอใจในด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 - แผนภูมแิสดงความพึงพอใจด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง   
            บุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 - รายงานผลการประเมินนักเรียน SDQ 
 - แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - แบบรายงานผลการออกเยี่ยมบ้าน 
 - แบบรายงานภาวะโภชนาการ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 - แผนภูมิแสดงข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
 - ภาพประกอบการอบรมให้ความรู้นักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ(อ้วน –เตี้ย) 
 - ภาพประกอบการคัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (CO-VID) 
 - แบบรายงานระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
 - แบบสรุปผลการด าเนินกิจกรรมมารยาทงาม ตามวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2563 



๒๑ 
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 - แบบสรุปผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2563 
 - แบบสรุปผลการด าเนินกิจกรรมคนดีศรีเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 
 - แบบสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ปีการศึกษา 2563 
 - สรุปผลการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์             

ปีการศึกษา 2563 
 - ภาพประกอบความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 - ภาพประกอบการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 - ภาพประกอบการใช้บริการสารสนเทศและไอซีที 
 - รูปภาพประกอบโครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่รายวิชา IS  
 
     3.1.5 จุดเด่น 
      โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในทุกระดับชั้น มีเครือข่ายด้านวิชาการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการ
ท างาน นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพโดยตรงจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนที่มีความแตกต่าง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและมีสุข      
 3.1.6 จุดควรพัฒนา 

  นักเรียนบางส่วนยังคงขาดทักษะทางด้านการเขียน การอ่าน การสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ขาดแรงจูงใจใฝเรียนรู ขาดความรับผิดชอบ
และความเอาใจใส่ตอการเรียนอยางจริงจัง ไมมีความสนใจและความถนัดในบางรายวิชา ผูปกครองไมมีเวลา
ติดตามดูแลอย่างใกลชิด ซึ่งสงผลใหมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ผู เรียนขาดความตระหนัก ไมเห็น
ความส าคัญของการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ขาดทักษะการน าเสนอ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
ไมกล้าแสดงออก ไมกล้าแสดงความคิดเห็น เพราะเกรงจะถูกครูต าหนิ เกรงเพ่ือนไมยอมรับ กิจกรรมที่ท าให
เกิดนวัตกรรมยัง ไมหลากหลาย นวัตกรรมยังไมไดมาตรฐานในการน าเสนอและการตอยอด และยังขาดการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน      
 3.1.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
   1) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถใน   
การอ่าน  การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
   2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
   3) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 
   4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจ 
   6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพให้ชัดเจนขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
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   7) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา สมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ให้ร่างกายได้มีการเจริญเติบโตตามช่วงวัย 
 3.2 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
  3.2.1 ระดับคุณภาพ 
   อยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
  3.2.2 กระบวนการพัฒนา 
   สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผลการจัดการศึกษา โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศ     
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย และจัดประชุมระดมความคิดเห็น             
จากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์        
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการศึกษาพร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผล            
การด าเนินงาน  
  1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     โรงเรียนแม่แจ่มได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจจากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน โดยอาศัย
การศึกษา ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดประกอบการ
ด าเนินการโดยละเอียด และ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
แม่แจ่ม และบุคลากรภายใน สถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด/ปรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการ
ความรู้ สังคม และเทคโนโลยี 
  2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     โรงเรียนแม่แจ่มบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมียุทธวิธีการพัฒนา   
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีการวางแผนอัตราก าลัง จัดหาทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณ                 
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายในการ    
จัดการศึกษา ศักยภาพของ สถานศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น พร้อมมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ        
มีการนิเทศติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนการนิเทศ และมีการบริหาร
จัดการระบบการประกันคุณภาพ ภายในตามกฎกระทรวง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน พร้อมรายงานผลการ ประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบทุกกลุ่มเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
มีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานโดยใช้หลักการของ
วงจรเดมมิ่ง คือ PDCA มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และครูท างาน ด้วยความเต็มใจ เต็มก าลัง เต็มเวลา ภายใต้กรอบการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป 
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  3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ         
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
     โรงเรียนแม่แจ่มมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านด้วยการจัดหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ มีการประเมินความต้องการจ าเป็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ร่วมกันค้นหาจุดเด่น จุดด้อยในการวางแผน จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของหลักสู ตร ออกแบบโครงสร้าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา และสาระการเรียนรู้เพ่ิม      
ตามหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีการก ากับ ติดตามและ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
  4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     โรงเรียนแม่แจ่มได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพตามแผนงานโครงการ โครงการพัฒนาบุคลกร และมีกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 76 คน จัดท าแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan) ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ เข้าร่วมกิจกรรม PLC ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองด้วยระบบ TEPE 
Online ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่ปฎิบัติการสอนและเข้ารับการอบรมตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เข้ารับการอบรมพัฒนาตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เข้ารับการพัฒนา
ตนเองตรงตามหลักสูตรอ่ืนๆ ไม่ต่ ากว่าคนละ 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และที่ส าคัญ
ที่สุด โรงเรียนแม่แจ่มได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
สูงสุดเมื่อถึงระยะเวลาตามท่ีก าหนด 
  5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     โรงเรียนแม่แจ่มพัฒนาห้องเรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยมีโครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ความสะดวก สะอาด มั่งคงและปลอดภัย ได้แก่ อาคารเรียน อาคารหอพักนักเรียน 
อาคารหอประชุม โรงอาหาร ห้องพยาบาล อาคารโรงฝึกงาน สนามกีฬาและอาคารประกอบต่างๆ ถังดับเพลิง
ประจ าอาคารเรียน ติดตั้งเครื่องตัดไฟทุกอาคารรวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพทุกภาคเรียน ติดตั้งเครื่องกรองน้ า
ด่ืมและเครื่องท าความเย็น มีน้ าดื่มบริการอย่างเพียงพอ สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ได้จัดมุมความรู้และ
มุมพักผ่อน บริเวณโรงอาหาร หน้าสหกรณ์ โดย ค านึงถึง ความปลอดภัย ความมั่นคง แข็งแรง สะอาดถูก
สุขลักษณะ และเอ้ือต่อการเรียนการสอนและการจัด กิจกรรมของนักเรียน ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซม   
ให้อยู่ในสภาพดีแข็งแรงสวยงามเหมาะแก่การท ากิจกรรม รวมทั้งให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก จัดบริการ ด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอซึ่งได้ตรวจสอบการใช้งาน ทุกปีจัดระบบ
การซ่อมแซมปรับปรุงและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนแม่แจ่มใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบกระบวนการบริหารที่ประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารวงจรคุณภาพ
ของ เดมมิ่ง (Deming Model ; PDCA) มาใช้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบ
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ในการจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีโครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกปีการศึกษา ในการนี้โรงเรียนมีการพัฒนา Digital Platform 
ระบบข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยี  เพ่ือการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่
การพัฒนา Big Data เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการ นอกจากนี้โรงเรียนแม่
แจ่ม มีความมุ่งเน้นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการนักเรียน ทั้งในด้านของการ
บริหารวิชาการ และกิจการนักเรียน ซึ่งเป็นการเลือกใช้ทรัพยากรที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และเลือกใช้ระบบที่มีความ
ใกล้เคียงกับสภาพบริบทของโรงเรียน  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์ต่อระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนมากที่สุด ระบบสารสนเทศโรงเรียนแม่แจ่ม MCinfo ในการการเช็คชื่อเข้าแถวหน้าเสาธง ,
การเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา,กิจกรรมชุมนุม, การประเมิน SDQ,   การประเมิน EQ และการบันทึกคะแนน
พฤติกรรม ทางโรงเรียนได้ด า เนินการสมัครใช้ งานระบบ Google For Education  ภายใต้ โดเมน 
@maechaem.ac.th และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม  กับธรรมชาติของแต่
ละวิชาและได้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานข้อมูลต่างๆ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ www.maechaem.ac.th  
 
     3.2.3 ผลการพัฒนา 

  โรงเรียนแม่แจ่ม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 
2563  
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

100 100 เท่ากับเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ไว้ 

90 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

90 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

90 92 สูงกว่าเป้าหมาย 

http://www.maechaem.ac.th/
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มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

90 91 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

90 94 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยอดเยี่ยม 

   จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ                
ปีการศึกษา 2563 พบว่าสถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริงคิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับค่าเปา้หมาย มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จไว้คิดเป็นร้อยละ 95 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย       มีการ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 95 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย   มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 92 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย   มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 91 จากค่า
เป้าหมายร้อยละ 90ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายและมีมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 94 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย   
 
 3.2.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

- มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนแม่แจ่ม  
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงการ/กิจกรรม/งาน 
- รายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- ข้อมูลอัตราก าลัง 
- ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานบุคคลากร 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกข้อความขอจัดซื้อ จัดจ้าง 
- แบบจัดซื้อจัดจ้าง 
- บัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าปี 
- แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการงานพัสดุ 
- แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สรุปข้อมูลสารสนเทศการประเมินนักเรียน SDQ 
- รายงานผลการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน  
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- ปฏิทินการนิเทศภายใน 
- รายงานผลการนิเทศภายใน 
- รายงานสรุปสถิติการส่งวิจัยในชั้นเรียน 
- เอกสารรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
- ค าสั่งโรงเรียนแม่แจ่ม 
- หลักสูตรสถานศึกษา (โรงเรียนแม่แจ่ม) 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานแหล่งเรียนรู้(ฝึกงานอาชีพ) ของนักเรียนทวิศึกษา(ช่างไฟฟ้าก าลัง) และคหกรรม 
- รายงานฐานการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ และสหกรณ์ โรงเรียนแม่แจ่ม 
- แฟ้มการด าเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
- รายงานการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนที่      

ก.ค.ศ.รับรอง 
- ตารางการปฏิบัติงานนักการ, แม่บ้าน 
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

จัดการเรียนการสอน 
- แบบตรวจสอบความปลอดภัย อาคาร สนามกีฬา สิ่งแวดล้อม 
- รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
- ตารางและสมุดบันทึกเวรยามโรงเรียนแม่แจ่ม 
- แบบรายงานจ านวนนักเรียนหอพักนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม 
- เว็บไซต์โรงเรียนแม่แจ่ม 
- การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโดยระบบออนไลน์ 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

     3.2.5 จุดเด่น 
   โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้
การบริหารจัดการด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน     
ท าให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย       
มีส่วนร่วม ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และอัตลักษณ์  ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสั งกัด          
มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
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และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมและรายวิชาเสริมศักยภาพที่
หลากหลาย ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน 

  ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิท าให้งานมีคุณภาพ ได้รั บการ
ยอมรับ จากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ น าผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน เกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางด้าน
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนให้บริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร  การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โดยบริการ Wireless 
network ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ท าให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 
 3.2.6 จุดควรพัฒนา 

  การบริหารจัดการน าวงจร PDCA ควบคกูับ POOMCHAEM MODEL ใชทุกงาน ทุกกลุมงาน 
การนิเทศก ากับติดตามอยางตอเนื่องและน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานอยางจริงจัง จัดหาสื่อ     
อุปกรณประจ าหองเรียนหองปฏิบัติการใหใชงานเต็มประสิทธิภาพ น าระบบสารสนเทศในระดับสวนบุคคล 
ส่วนกลุมงานและงาน มาใชประโยชน์      

 
 3.3.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีระดับสูงขึ้น 
    การบริหารสรางความเขาใจเกี่ยวกับการน าวงจร PDCA ควบคูกับ POOMCHAEM MODEL 
ไปใชใหทั่วถึงก าหนดปฏิทินการนิเทศก ากับติดตามงาน จัดสรรงบประมาณ จัดซื้อ จัดหา จัดซอม อุปกรณและ
สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายแบบบูรณาการ จัดระบบสารสนเทศใหครบถวนใน
ระดับสวนบุคคล ส่วนกลุมงานและส่วนงานให้มากขึ้น สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิด
ประสิทธิผลให้กับสถานศึกษา 

 

 3.3 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  3.3.1 ระดับคุณภาพ 
   อยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
  3.3.2 กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดย
ด าเนินงาน/โครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาระบบหลักสูตรและนิเทศ มีการประชุม
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ปฏิบัติการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งสู่มาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระง าน 
ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard 
School) ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทักษะการคิด ครูมีการจัดบรรยากาศ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ มีวิจัยในชั้นเรียน และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัย
เพ่ือพัฒนา มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือสงครูเขารับการอบรมกับหนวยงานตางๆ ศึกษาดูงานมุงเนนใหครู 
บุคลากรไดพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ จัดให้ทุกกลุมสาระการเรียนรูท า PLC และสรางเครือขาย PLC มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ รวมกันแลกเปลี่ยนความรูประสบการณและใหขอมูลปอนกลับ 
  1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้                   ใน
การด าเนินชีวิต 
   โรงเรียนแม่แจ่มมีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
อิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2561) เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่างหลากหลาย โดย
ให้โอกาสผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมบูรณาการทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มอภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ เพ่ือนช่วยเพ่ือน การเรียนแบบ
โครงงานและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน เป็นต้น ทางครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เน้นทักษะทางด้านการคิดค านวณและการแก้ปัญหา ครูผู้สอนกลุ่มสาระรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เน้นทักษะการคิดการทดลอง โครงการและกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ โครงการทัศนศึกษา 
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันตรุษจีน กิจกรรมวันส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น วันสุนทรภู่ 
และวันภาษาไทย โดยเฉพาะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญหาชาวบ้านที่ให้ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง ทางโรงเรียนแม่แจ่มก็มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ หรือวันส าคัญต่างๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนตามความสนใจ ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 ที่เน้นการคิด ฝึกทักษะด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ รวมถึงส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี
ความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยด าเนินโครงการเรียนร่วมและกิจกรรมการพัฒนานักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ต่างๆ สอดคล้องกับสาระท้องถิ่น สภาพบริบทและความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
        โรงเรียนแม่แจ่มมีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้ เรียน     
สงเสริมใหผู้เรียนได้เรียนรูโดยการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู้ตามทักษะ
ศตวรรษที่ 21  ที่สอดคล้องกับหลักสุตรกลางกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 อาทิเช่น ด้าน
แหล่งการเรียนรู้ มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดัง
จะเห็นได้จากหลักฐานทางสถิตการใช้ห้องสมุด การรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ การเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้
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ความรู้ ภาพการจัดการเรียนการสอน ผลงานครูและนักเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
โรงเรียนแม่แจ่มได้จัดห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ที่สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนรู้ครบทุกห้องเรียน เช่น โทรทัศน์ 
Projector และเครื่องเสียง โดยครูสามารถใช้สื่อการสอนได้หลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา  สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากขี้น และ
ผู้เรียนยังสามารถการเรียนรูในดานต่างๆ ผานสื่อ Electronic หรือ Internet สนองความตองการและความ
สนใจของ ผู้เรียนได้เป็นอย่างด ี
  3) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   โรงเรียนแม่แจ่มมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการประชุมและ PLC เพ่ือหาแนวทางพัฒนาชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศให้น่าเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง และชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับกิจกรรม             
จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมีโครงงานคุณธรรม 
จริยธรรมและห้องเรียนสะอาดตามโครงการ Clean classroom change my life ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยจัดเป็นคาบเรียนส่งเสริมคุณธรรมในห้องเรียนทุกๆ วันศุกร์ และหน้าเสาธง
ทุกๆ วัน เพ่ือผู้เรียนในทุกระดับได้ร่วมชื่นชมในความดี เช่น ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร และความ
สามัคคี 
  4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   โรงเรียนแม่แจ่ม สงเสริมใหครูผู้สอนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคลองตามตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ที่ปรากฏในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่แจ่ม และก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในระเบียบการวัด
และประเมินผลโรงเรียนแม่แจ่ม มีการด าเนินกิจกรรมวิเคราะห์ขอสอบส าหรับการทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือเพ่ือการวัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให ครูผู้สอนมีข้อสอบที่
หลากหลายและมีคุณภาพ และนักเรียนสามารถรู ผลการสอบได้ทันที หลังจากการทดสอบในแต่ละครั้ง 
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่เป็นแบบประเมินขอสอบใหแกครูผูสอน ท าให้รู้ขอบกพรองและน าไปวางแผนแกไขป
ญหาเพ่ือพัฒนา  ผูเรียนได้  โรงเรียนไดก าหนดนโยบาย วิธีการ และรูปแบบการรายงานผลการเรียนเพ่ือให
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  ได้รับทราบดวยขอมูลที่มีความถูกตองชัดเจน โดยก าหนดใหครูประจ าวิชาจะ
ตัดสินผลการเรียนและบันทึกผลในโปรแกรม Bookmark 2551 และรายงานผลใหผูปกครองรับทราบโดยตรง
ด้วยการจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ในทุกภาคเรียน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผล
การจัดการศึกษาในที่ประชุ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือข ายผูปกครอง ดวยเอกสาร
หลักฐานครบ  ถวนเป็นปัจจุบันโรงเรียนจัดใหมีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูและหลักสูตร  โดยใชขอมูล
ผลการเรียนของนักเรียนเปนองคประกอบ  มีขอมูลการวิเคราะหผูเรียน ขอมูลผูเรียนรายบุคคลตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักเรียนที่
ได้รับการตัดสินผลการเรียนและอยู่ในกลุมเกง  จะได้รับการสงเสริมใหพัฒนาตามความสามารถและศักยภาพด
วยกิจกรรมตาง ๆ เชน การแขงขันทักษะดานวิชาการ และส าหรับนักเรียนที่อยูในกลุมออน หรือมีผลการเรียน
ไมผานเกณฑ จะไดรับการสอนซอมเสริมและพัฒนาตนเองในคาบเรียนพัฒนาศักยภาพ ดวยความรวมมือ 
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ระหวางครูที่ปรึกษา ผูปกครองและครูฝายวิชาการ ครูผู้สอนจะได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนและฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง มีการบันทึกหลังการสอนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ข้อบกพร่องของผู้เรียน ด้วยการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนในทุกๆ ภาคเรียน 
  5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
        โรงเรียนแม่แจ่มมีการสนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยการประชุมผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม และในระหว่างภาคเรียน โดยครูประจ าชั้น
จะแจ้งรายละเอียดของการเรียนรู้ทุกรายวิชาให้ผู้ปกครองทราบเพ่ือน าไปทบทวนกับผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลเชิง
พฤตกิรรมที่ควรสนับสนุน หรือควรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เป็นแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ในกลุ่มบริหารวิชาการมีการจัดประชุมกลุ่มงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระฯ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและฝ่ายบริหาร เป็นผู้นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และมีการด าเนินการ PLC ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในทุกๆ วันอังคาร มีการด าเนินโครงการการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอน
และบุคลากรทุกคน เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีโครงการและ
กิจกรรมที่สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากร เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้แสดงความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที่สร้างองค์ความรู้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
  3.3.3 ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนแม่แจ่ม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

ตารางท่ี 4  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

90 ๙๒.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

90 
 

92 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 

90 92 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

84 85.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

84 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มี application     

84 
๗๙ 

 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

84 84.77 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 92.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 
      ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

90 92 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 97.02 สูงกว่าเป้าหมาย 

1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 94.05 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

82 91 สูงกว่าเป้าหมาย 

       ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

82 91 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 

  
 จากตารางที่ 4  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2563 พบว่ามีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมาย ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 85.09 จากค่า
เป้าหมายร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกคิดเป็นร้อยละ 92 จากค่า
เป้าหมายร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 97.02 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายและมีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 91 จากค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 82 
 
  3.3.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

     -  หลักสูตรสถานศึกษา 
 -  เอกสารธุรการชั้น ปพ.5 และ ปพ.6 
 -  การวิเคราะห์ข้อสอบและตัวอย่างแบบวิเคราะห์ข้อสอบ 
 -  แบบนิเทศการสอน ปี 2563 
 -  สรุปสถิติการส่งวิจัยในชั้นเรียนและตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 
 - แบบลงทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีการศึกษา  
 - แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 - สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
 - บันทึกคาบคุณธรรม จริยธรรม 
 - แบบนิเทศการสอน โดยฝ่ายบริหาร 
 - ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
 - รายงานการใช้สื่อ  
 - แบบส ารวจการใช้สื่อ ICTในการจัดการเรียนการสอน  
 - สถิติการใช้ ICT  
 - โครงการแหล่งเรียนรู้  
 - โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมทัศนศึกษา) 
 - แบบลงทะเบียนการเรียนรู้จากปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 - สรุปสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด  
 - ภาพการใช้แหล่งเรียนรู้     
 - ภาพกิจกรรม (การใช้สื่อการสอน/การปฏิบัติงานของนักเรียน)  
 - ผลงานนักเรียน (เกียรติบัตร) 
 - เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนแม่แจ่ม (google.com) 
 - เพจ ฮีตฮอยผญ๋า ภูมิปัญญาแม่แจ่ม 
 - ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี 

application   
 
     3.3.5 จุดเด่น 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาในการสอนของตนเอง โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย

การคิด ได้ปฏิบัติจริง สืบค้นและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครู
มีการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน โดยการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ (PLC) และมี
การนิเทศ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกคน รวมถึงการท าวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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     3.3.6 จุดควรพัฒนา 
  ครูมีภาระงานนอกเหนือจาก การสอนมาก ท าใหการจัดการเรียนรูไมเต็มตามศักยภาพที่

วางแผนไว ครูใชสื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรูที่ไมหลากหลาย การสรางเครือขาย PLC บูรณาการขามกลุมสาระ
การเรียนรู้ 

 
     3.3.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีระดับสูงขึ้น 

    พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสร้าง
ผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นในรายวิชาตางๆ ใหมากขึ้น ครูในแตละ 
กลุมสาระฯ รวมกันวางแผนการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด บูรณาการ         
กลมุสาระ และวางแผนการวัดและประเมินผลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน จัดอบรมวิธีการสรางและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดผล  ใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบเพ่ือใหเครื่องมือสมบูรณ สรางเครือขาย PLC ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา และน าผลจากการ PLC มาพัฒนาตอยอด อยางเปนรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
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ส่วนที ่๔  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
  4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕63       
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 89.13 ดีเลิศ  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 89.61 ดีเลิศ  
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร

และการคิดค านวณ 
ดีเลิศ 

(ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป) 

83.16 
 

ดีเลิศ 
 
 

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 84 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 
82.30 

 
ดีเลิศ 

 
 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
(ร้อยละ 84 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 
87.65 

 
ดีเลิศ 

 
 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 86 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 
95.23 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 
83.55 

 
ดีเลิศ 

 
 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
วิชาชีพ  

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 86 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 
95.33 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ 88.65 ดีเลิศ  
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด  
ดีเลิศ 

(ร้อยละ ๘4 
ได้ระดับดีขึ้นไป) 

 
9๑.6 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

๒. ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 
(ร้อยละ 84 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

 
๙๐ 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 84 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

 
๘๘ 

 
ดีเลิศ 

 
 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเลิศ 
(ร้อยละ 82 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

 
85 

 
ดีเลิศ 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 94.5 ยอดเยี่ยม  



๓๕ 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 2.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 
100 ยอดเยี่ยม 

 

2.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 
95 

ยอดเยี่ยม  

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 
95 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

๒.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 
92 

 

ยอดเยี่ยม 
 

๒.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 
91 

 

ยอดเยี่ยม 
 

๒.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 
94 

 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 
91.42 

ยอดเยี่ยม  

  3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

 
92 

ย 
อดเยี่ยม 

 
 

3.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 84 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

 
85.09 

 
ยอดเยี่ยม 

 

๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

 
92 

 
ยอดเยี่ยม 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

 
97.02 

 
ยอดเยี่ยม 

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 82 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

 
91 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 91.68 ยอดเยี่ยม  
 
 
 
 



๓๖ 
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 4.2 จุดเด่น   
  4.2.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในทุกระดับชั้น มีเครือข่ายด้านวิชาการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการ
ท างาน นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพโดยตรงจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนที่มีความแตกต่าง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและมีสุข 
  4.2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้
การบริหารจัดการด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน    
ท าให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
มีส่วนร่วม ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และอัตลักษณ์  ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด         
มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมและรายวิชาเสริมศักยภาพที่
หลากหลาย ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน 

ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิท า ให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ        
จากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ น าผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน   
เกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและ   
เอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร  การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โดยบริการ Wireless network           
ที่ครอบคลุมพื้นที่สะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   



๓๗ 
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4.2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาในการสอนของตนเอง โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย

การคิด ได้ปฏิบัติจริง สืบค้นและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
ครูมีการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน โดยการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ (PLC) และ  
มีการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกคน รวมถึงการท าวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  
 4.3 จุดควรพัฒนา  
  4.3.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   นักเรียนบางส่วนยังคงขาดทักษะทางด้านการเขียน การอ่าน การสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ขาดแรงจูงใจใฝเรียนรู ขาดความรับผิดชอบ
และความเอาใจใส่ตอการเรียนอยางจริงจัง ไมมีความสนใจและความถนัดในบางรายวิชา ผูปกครองไมมีเวลา
ติดตามดูแลอย่างใกลชิด ซึ่งสงผลใหมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ผู เรียนขาดความตระหนัก ไมเห็น
ความส าคัญของการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ขาดทักษะการน าเสนอ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
ไมกล้าแสดงออก ไมกล้าแสดงความคิดเห็น เพราะเกรงจะถูกครูต าหนิ เกรงเพ่ือนไมยอมรับ กิจกรรมที่ท าให
เกิดนวัตกรรมยัง ไมหลากหลาย นวัตกรรมยังไมไดมาตรฐานในการน าเสนอและการตอยอด และยังขาดการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน 
  4.3.2 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   การบริหารจัดการน าวงจร PDCA ควบคกูับ POOMCHAEM MODEL ใชทุกงาน ทุกกลุมงาน 
การนิเทศก ากับติดตามอยางตอเนื่องและน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานอยางจริงจัง จัดหาสื่อ     
อุปกรณประจ าหองเรียนหองปฏิบัติการใหใชงานเต็มประสิทธิภาพ น าระบบสารสนเทศในระดับสวนบุคคล 
ส่วนกลุมงานและงาน มาใชประโยชน์      
  4.3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูมีภาระงานนอกเหนือจาก การสอนมาก ท าใหการจัดการเรียนรูไมเต็มตามศักยภาพที่
วางแผนไว ครูใชสื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรูที่ไมหลากหลาย การสรางเครือขาย PLC บูรณาการขามกลุมสาระ
การเรียนรู้ 
 
 4.4 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงข้ึน 
  4.4.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถใน   
การอ่าน  การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
   2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
   3) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 
   4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจ 
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   5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพให้ชัดเจนขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
   6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา สมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ให้ร่างกายได้มีการเจริญเติบโตตามช่วงวัย 
 
  4.4.2 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   การบริหารสรางความเขาใจเกี่ยวกับการน าวงจร PDCA ควบคูกับ POOMCHAEM MODEL 
ไปใชใหทั่วถึงก าหนดปฏิทินการนิเทศก ากับติดตามงาน จัดสรรงบประมาณ จัดซื้อ จัดหา จัดซอม อุปกรณและ
สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายแบบบูรณาการ จัดระบบสารสนเทศใหครบถวนใน
ระดับสวนบุคคล ส่วนกลุ มงานและส่วนงานให้มากขึ้น สามารถน ามาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และ             
เกิดประสิทธิผลให้กับสถานศึกษา 
  4.4.3 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสร้าง
ผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นในรายวิชาตางๆ ใหมากขึ้น ครูในแตละ 
กลุมสาระฯ รวมกันวางแผนการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด บูรณาการ         
กลมุสาระ และวางแผนการวัดและประเมินผลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน จัดอบรมวิธีการสรางและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดผล  ใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบเพ่ือใหเครื่องมือสมบูรณ สรางเครือขาย PLC ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา และน าผลจากการ PLC มาพัฒนาตอยอด อยางเปนรูปธรรม 
 
 4.5 ความต้องการและช่วยเหลือ       
  ต้องการความช่วยเหลือในด้ายการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
เช่น การอบรม การประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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ส่วนที ่๕  ภาคผนวก 
 

  ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนแม่แจ่ม ปีการศึกษา 2563 
            ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
            ผลการประเมิน สมศ. รอบ 4        
            ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน     
            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2563 
            แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนภาพรวม (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2563 
            หลักฐาน เอกสาร อื่นๆ 
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ประกาศโรงเรียนแม่แจ่ม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
........................................................... 

 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตร 9(3) มาตร 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ . 2545 มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือให้ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  โรงเรียนแม่แจ่ม จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
            (นายนิกร  แก้วค าดี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนแม่แจ่ม ปีการศึกษา 2564 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563 
ระดับคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 80 ดีเลิศ 
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
84 

 

ดีเลิศ 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 84 ดีเลิศ 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 86 ดีเลิศ 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 ดี 

1.1.6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 86 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  84 ดีเลิศ 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 84 ดีเลิศ 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 84 ดีเลิศ 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 82 ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

  

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 100 ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90 ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

90 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

90 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
จัดการเรียนรู้ 

90 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 
ระดับคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

90 
ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 84 ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

90 
ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

82 
ดีเลิศ 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 80 - 89 ดีเลิศ 
ร้อยละ 70 - 79 ดี 
ร้อยละ 50 - 69 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50 ก าลังพัฒนา 
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ค าสั่งโรงเรียนแม่แจ่ม 
ที่  94/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
*********************************************** 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ                         
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา                      
โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสารธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 44 / 2549 ลงวันที่ 23 มกราคม  
2549 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 53 / 2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่ อง มอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 
 1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
  1.1 นายนิกร แก้วค าดี   ประธานกรรมการ 
  1.2 นายวสันต์ พิทาค า   รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล  กรรมการ 
  1.๔ นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่  กรรมการ 
  1.5 นายสิทธิพร สินธุปี   กรรมการ 
  1.6 นางอรัญญา ทาแป้น   กรรมการและเลขานุการ 
  1.7 นางสาวจุรีมาศ มันเสาร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า สนับสนุนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้เป็นไป 
  ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ก าหนด 
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 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน รบัผิดชอบมาตรฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1. นายสิทธิพร  สินธุปี    ที่ปรึกษา 
2. นางสาวเกศฎาพร      มูลแก้ว    ที่ปรึกษา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณ  
 1) นางสาวณิชากร  อินต๊ะค า ประธานกรรมการ 
 2) ครูกลุ่มสาระภาษาไทยทุกท่าน  กรรมการ 
 3) ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกท่าน  กรรมการ 
 4) ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่าน กรรมการ 
 5) นางสาวเบญจวรรณ  สารินจา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
 1) นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน์ ประธานกรรมการ 
 2) ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกท่าน  กรรมการ 
 3) ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกท่าน  กรรมการ 
 4) นางพฤกษาชาติ  ฤทธิ์เรืองโรจน์ กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1) นางสาวพรพิมล  เขื่อนแก้ว ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวอรพินท์  เพ็ชร์ดี  กรรมการ 
 3) นางสาวกรวรรณ  โกฎิมูล  กรรมการ 
 4) นางนุชนาฏ  นาแก้ว  กรรมการ 
 5) ครูผู้สอนรายวิชา การค้นคว้าอิสระ (IS) กรรมการ 
 6) นางสาวเฉลิมขวัญ  สมเพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 1) นายนิรุติ   สิทธุวานนท์ ประธานกรรมการ 
 2) ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ทุกท่าน  กรรมการ 
 3) นายชนะภัย  ศิร ิ  กรรมการและเลขานุการ 
  

 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1) นางสาวจุไรรัตน์   ค าจันทร์ ประธานกรรมการ 
 2) หัวหน้ากลุ่มสาระฯท้ัง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 
 3) นางสาวอรพินท์  เพ็ชร์ดี  กรรมการ 
 4) นายสุทิน   อยู่ทุ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
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 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1) นางสาววรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล ประธานกรรมการ 
 2) นางชม   โภคผล  กรรมการ 
 3) นางสาวบุษราพร  กึกก้อง  กรรมการ 
 4) นางเครือวัน  กันทะศิลป์ กรรมการ 
 5) นางสาวปุณยาพร  ปันทะรส กรรมการ 

 6) ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพทุกท่าน  กรรมการ 
 7) นายกรกช  กติยศ  กรรมการและเลขานุการ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1) นางสาวอรทัย    ทะบุญ  ประธานกรรมการ 
 2) นางชม   โภคผล  กรรมการ 
 3) นายเกียรติบดินทร์ ดูใจ  กรรมการ 
 4) นางสาวสายพิน  แยลูกู  กรรมการ 
 5) นางชนิศา  สุทะ  กรรมการ 
 6) นางสาวเฉลิมขวัญ  สมเพ็ชร  กรรมการ 
 7) นายชลกานต์  พุทธสอน กรรมการ 
 8) นางสาวนุชนารถ  แสนพุก  กรรมการ 
 9) นางสาวเชาวน ี  บุญรัง  กรรมการ 
 10) นายนิรันดร์  ฟ่ันศรี  กรรมการ 
 11) ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาระกา  กรรมการ 
 12) นายธิติ    เผ่ามณี  กรรมการ 
 13) นายสิทธิชัย   หมูเขื่อน  กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1) นางนุชนาฎ  นาแก้ว  ประธานกรรมการ 
 2) นางจิตตกาญจน์  สมยศ  กรรมการ 
 4) หัวหน้าระดับทุกระดับชั้น   กรรมการ 
 5) นางสาวพิมพ์กุลยา  ทานา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1) นางนุชนาฎ  นาแก้ว  ประธานกรรมการ 
 2) นายชลกานต์  พุทธสอน กรรมการ 
 3) ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาระกา  กรรมการ 
 4) ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 5) นางสาวพิมพ์กุลยา ทานา  กรรมการและเลขานุการ 
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 1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 1) นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิด  กรรมการ 
 3) นางสาวอรพินท์  เพ็ชร์ดี  กรรมการ 
 4) นางสาวชาลิสา  อินทรวง  กรรมการ 
 5) ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
 6) นางสาวเสาวนีย์  ชัยนอก  กรรมการและเลขานุการ 
  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. นางอรัญญา  ทาแป้น    ที่ปรึกษา 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 1) นางกันทรากร  จันโลหิต  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวชนากานต์  เลิศด าเนิน กรรมการ 
 3) นางสาวธนภรณ์  เนตรนิลพฤกษ์ กรรมการ 
 4) นางสาวภาวิน ี  คุณา  กรรมการ 
 5) นางศุภลักษณ์  เทพวงค์  กรรมการ 
 6) นางสาวจุรีมาศ  มันเสาร์  กรรมการและเลขานุการ 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 1) นางสาวดาวเรือง  แสงค า  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวภาวิน ี  คุณา  กรรมการ 
 3) นางสาวธนภรณ์  เนตรนิลพฤกษ์ กรรมการ 
 4) นางสาวชนากานต์  เลิศด าเนิน กรรมการ 
 5) นายณัฐฑะนันฒ์  ชูคด ี  กรรมการ 
 6) นางสาวณัฎฐวรรธ์น รัชตโสตถิ์ กรรมการ 
 7) นางสาวกัญญาพักตร์ พวงอินชัย กรรมการ 
 8) นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม กรรมการ 
 9) นางมลิวรรณ  ชูคด ี  กรรมการ 
 10) นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  กรรมการ 
 11) นางสาวเสาวนีย์  ชัยนอก  กรรมการ 
 12) นางสาวกิญารัช  ธนะวัง  กรรมการ 
 13) นางสาวปาลิดา  เครือวัง  กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 1) นายสิทธิพร  สินธุปี  ประธานกรรมการ 
 2) นายสามารถ  ใสญาติ  กรรมการ 
 3) นางพนิดา  จริยา  กรรมการ 
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 4) นางสาวสุนีย์  นามประเทศ กรรมการ 
 5) นายกิตติชัย  แก้วประเสริฐ กรรมการ 
 6) นายลิขิตศิลป์  ค ามาลา  กรรมการ 
 7) นางพัชชา  สิทธุวานนท์ กรรมการ 
 8) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา กรรมการ 
 10) นายกิตติชัย    แก้วประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1) นางจิตตกาญจน์    สมยศ  ประธานกรรมการ 
 2) นางนุชนาฎ    นาแก้ว  กรรมการ 
 3) นางสาวพิมพ์กุลยา  ทานา  กรรมการ 
 4) นางสาวชาลิสา  อินทรวง  กรรมการ 
 5) นางสาวสิราภรณ์  นะติกา  กรรมการและเลขานุการ 

 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   1) นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์ ประธานกรรมการ 
   2) นายศิลปชัย  สุวรรณปราการ กรรมการ 
   3) นายอนุวัตร  บุญอินทร์ กรรมการ 
   4) นายนิธิพงค์  อาจใจ  กรรมการ 
   5) นายวรกานต์  ปินตา  กรรมการ 
   6) นายสมพงษ์  พรปิยรัตน์ กรรมการ 
   7) นายณัฐ์ธชนพงศ์  สุนันต๊ะ  กรรมการ 
   8) นางสาวชญานิน  พินิจพรพรรณ กรรมการ 
   9) นางสาวสุภาณี  ชัยพิบูลวงษ์ กรรมการ 
   10) นางเครือวัน  กันทะศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 
 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   1) นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม ประธานกรรมการ 
   2) นายชนะภัย  ศิร ิ  กรรมการ 
   3) นายนิรุติ   สิทธุวานนท์ กรรมการ 
   4) นางพัชชา  สิทธุวานนท์ กรรมการและเลขานุการ 
    
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. นายสิทธิพร  สินธุปี    ที่ปรึกษา 
2. นางสาวเกศฎาพร      มูลแก้ว    ที่ปรึกษา 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
 1) นางสาวพรพิมล  เขื่อนแก้ว ประธานกรรมการ 
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 2) นางพนิดา  จริยา  กรรมการ 
 3) นางสาวสุนีย์  ขัติยะ  กรรมการ 
 4) หัวหน้ากลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 
 5) ครูผู้สอนรายวิชา การค้นคว้าอิสระ (IS) กรรมการ 
 6) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา กรรมการและเลขานุการ 
 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 1) นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล  ประธานกรรมการ 
 2) นายนิรุติ   สิทธุวานนท์ กรรมการ 
 3) นางสาวพัชชา   สิทธุวานนท์ กรรมการ 
 4) นางสาวธนิสสรา  ไมตรี  กรรมการ 
 5) ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุกลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระ กรรมการ 
 6) นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม กรรมการและเลขานุการ 
 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 1) นางสาวพรพิมล  เขื่อนแก้ว ประธานกรรมการ 
 2) ครูผู้สอนทุกท่าน    กรรมการ 
 3) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา กรรมการและเลขานุการ 
 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 1) นางสาวจุไรรัตน์   ค าจันทร์ ประธานกรรมการ 
 2) หัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 
 3) นางสาวอรพินท์  เพ็ชร์ดี  กรรมการ 
 4) นายสุทิน   อยู่ทุ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 1) นางสาวพรพิมล  เขื่อนแก้ว ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา กรรมการ 
 3) หัวหน้ากลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 
 4) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
 5) นางสาวกิญารัช  ธนะวัง  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 1. ศึกษานโยบายและทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน โดย 
   2.1 ก าหนดรูปแบบการเก็บรวบรวบข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
   2.2 ก าหนดและจัดท ารูปแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   2.3 วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล 
  3. ประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานที่ได้รับผิดชอบ 
  4. จัดระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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 3. คณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
3.1 นางอรัญญา  ทาแป้น   ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวจุรีมาศ  มันเสาร์   รองประธานกรรมการ 
3.3 นางมลิวรรณ  ชูคด ี   กรรมการ 
3.4 นางศุภลักษณ์  เทพวงค์   กรรมการ 
3.5 นางโสภิดา  ปัญญาพรม  กรรมการ 
3.6 นางกันทรากร  จันโลหิต   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่   1. ศึกษานโยบายและทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือประสานในแต่ละมาตรฐานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. วางแผนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยประสาน ติดตาม ตรวจสอบ 
ดังต่อไปนี้ 

   2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
   2.2 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   2.4 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   2.5 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
   2.6 ติดตามผลการรายงานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาต่อต้นสังกัด 
   2.7 ติดตาม  ตรวจสอบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. ประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง น าเสนอข้อมูลมาตรฐานของแต่ละ
มาตรฐานสู่สาธารณชน 

  4. ด าเนินการรวบรวมบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพ่ือให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

   สั่ง ณ วันที่  8  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
  
                                                                                                       
 
                                                              (นายนิกร  แก้วค าดี)  
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 โรงเรียนแม่แจ่มได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ . รอบสาม เมื่อวันที่ 11-12  เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สรุปดังนี้ 
 

 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ด้าน 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

ด้านที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ดีมาก 
ด้านที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั ดีมาก 

 
จุดเด่น 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนจนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเด่นชัด มีการเรียนรู้แบบโครงงานที่เกิดจากความคิดของผู้เรียนเอง เช่น 
โครงงาน สิ่งประดิษฐ์แกะเมล็ดข้าวโพด โครงงาน GSP ของคณิตศาสตร์ โปรแกรมออกแบบลวดลายผ้าตีนจก 
โครงการทักษะ อาชีพด้วยงานสหกรณ์ กิจกรรมแม่แจ่มร่วมใจ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาทักษะสู่อาชีพ 
สอดคล้องกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมด้านการเกษตร 
เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ ปลูกผัก มีกิจกรรมที่ท าให้เกิดทักษะการท างานหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกอาชีพและงานที่
ตนสนใจ มีการติดต่อ ประสานงานกับชุมชนและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือให้ทุนก่อสร้างร้านกาแฟ     “ภูมิ
แจ่ม” ภายในสถานศึกษา จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งในคาบการเรียนปกติ 
และเรียนเพิ่มเติม ช่วงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มีการเรียนรู้งานคหกรรม ฝึกท าขนมต่างๆ เช่น ขนมคุ้กก้ี เค้กบ
ราวนี่ วันมะพร้าว เป็นต้น น ามาจ าหน่ายที่ร้านกาแฟและร้านสหกรณ์ จ าหน่ายให้กับครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
บุคคลภายนอกและคนทั่วไป เมื่อขายได้จะน ารายได้มาฝากกับธนาคารโรงเรียน สิ้นปีมีการปันผลให้กับสมาชิก 
ผู้เรียนและครูทุกคนเป็นสมาชิก มีการบริหารจัดการโดยผู้เรียนแบ่งเวลากันมาท าหน้าที่ต่างๆ มีครูเป็นที่
ปรึกษาใช้ระบบสารสนเทศ CT เข้ามาใช้ ในร้าน “ภูมิแจ่ม” และงานสหกรณ์ ธนาคารโรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการท างานครบวงจร เริ่ม
จากการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ จัดส่งสินค้า ท าหน้าที่ขาย มีฝ่ายการเงิน ท าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารโรงเรียน มีการด าเนินงานจนผู้เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจ เมื่อเรียนจบการศึกษาไป
แล้ว สามารถน าทักษะความรู้ไปประกอบอาชีพเองได้ ผลส าเร็จจากการด าเนินงานดังกล่าวเป็นที่ประทับใจ จน
ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. สถานศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงานวิชาการ และกิจการ 
นักเรียน จนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์ต่อระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยใช้
ระบบ สารสนเทศโรงเรียนแม่แจ่ม MCinfo ในการตรวจสอบรายชื่อเข้าแถวหน้าเสาธง การเข้าเรียนรายวิชา 
กิจกรรม ชุมนุม การประเมิน SDQ การประเมิน EQ และการบันทึกคะแนนพฤติกรรม โดยผู้ปกครองทุกคน
สามารถเข้ามา ตรวจสอบการมาเรียนหรือพฤติกรรมของบุตรหลานตนเองได้ตลอดเวลา ท าให้สามารถติดตาม
พฤติกรรมของผู้เรียน ขณะที่อยู่ในสถานศึกษาได้ใกล้ชิดมากขึ้น ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จเป็นที่พึง
พอใจของบุคลากรทุกคน ในสถานศึกษาและผู้ปกครอง 
  2. สถานศึกษามีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมระดมสมองกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือกลั่นกรอง วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เ กิดขึ้นใน
สังคม แห่งศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของ
สังคมชนบทล้านนาของอ าเภอแม่แจ่ม และมีแนวคิดท่ีจะน ามาบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ในแนวคิดของ
ความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต มีการออกแบบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเป็น
นวัตกรรม POOMCHAEM MODEL โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
POOMCHAEM MODEL ได้แก่ 
  P = Pride หมายถึง ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  0 = Organization Development การพัฒนาองค์กร หมายถึง การจัดระบบองค์กรอย่าง
เป็น ระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีตามเป้าหมายขององค์กร 
  0 = Oneness ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
  M = participative Management (การบริหารแบบมีส่วนร่วม) เป็นการบริหารจัดการที่
เปิดโอกาส ให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  C Community Relation ชุมชนสัมพันธ์ คือ การด าเนินงานขององค์กรที่ด าเนินการสื่อสาร 
กับชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อองค์กรและชุมชน 
  H = Human Resource การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหาร
จัดการ ทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผู้เรียน 
และเครือข่าย โดยน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ทุกด้าน ถึงจุดเด่น จุดด้อย ความต้องการและความถนัด เพ่ือ
น าเอาศักยภาพ ในตัวของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทางการศึกษามาเข้าสู่ระบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากท่ีสุด 
  A = Achievement Motivation การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  E = Evaluate ประเมินผลรวมของงาน ประเมินผลการท างาน โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายที่
ก าหนด 
  M = Morality (หลักคุณธรรม) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ซึ่งาม การส่งเสริมให้
บุคลากร พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย 
ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัยประจ าชาติ 
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  มีการด าเนินงานที่ครอบคลุมการบริหารครบทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ 
(Strategies) ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่
ชัดเจนตามกรอบของการบริหารการศึกษา 

 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษาจัดให้มีระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจนและด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ทุกคน 
แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ครูทุกคนมีความสามารถที่โดดเด่นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เริ่มจาก 
การร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นแม่แจ่ม มีการจัดท าข้อมูล 
พ้ืนฐานเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่าน 3 เล่ม กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเรื่องราวภายใน 
ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาในชุมชนที่มี 
อยู่รอบด้าน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีการน าเข้าสู่บทเรียน การสอนโดยฝึกปฏิบัติจริง 
การค้นคว้าทดลอง การจัดท าโครงงาน สอนแบบ Active Learning ใช้กระบวนการ Coding มีการฝึกปฏิบัติสู่ 
งานอาชีพต่างๆ การท าธุรกิจร้านกาแฟ การผลิตเครื่องมือแกะเมล็ดข้าวโพด สืบสานลายศิลป์ GSP สู่ผ้าซิ่น ตีน
จก การประดิษฐ์เครื่องนับจ านวน จัดท าโครงการฮีตฮอยผญ้าภูมิปัญญาแม่แจ่ม โครงการคุณธรรม เฉลิมพระ
เกียรติ กิจกรรมวัยใสใส่ใจผู้สูงอายุ กิจกรรมเคล็ดลับ 3 อ. มีโครงการเปิดบ้านอินทนิลถิ่นม่วงขาว เพ่ือจัด
นิทรรศการแสดงผลงานปีละ 1 ครั้ง ครูมีผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับ ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยการแก้ปัญหาป่าในชุมชน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
ผลงานวิจัยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตามโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มีผลงานพัฒนา ด้านการอ่าน 
เขียน แบบอ่านเร็ว โดยจัดท าแบบฝึกเป็นบทความ แล้วให้จับใจความจากเนื้อเรื่อง ส่งผลให้ครู ได้รับรางวัล
จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงงานต่างๆ ในฐานะครูที่ปรึกษา ผลงานจากการส่งเสริมการอ่าน เขียน ผลงาน
จากกลุ่มสาระการงานอาชีพต่างๆ และได้รับรางวัลจากโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มี  
ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  สถานศึกษามีผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จึงควรมีการ
พัฒนาต่อยอดความส าเร็จในการพัฒนาทักษะด้านการงานอาชีพของผู้เรียน โดยเน้นพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพแต่ละอย่าง ให้ผู้เรียนใช้ทักษะการสังเกต และศึกษาขั้นตอน ในการ
ท างานอาชีพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การท าโครงงาน อาจใช้โครงงานที่เคยท า มาแล้ว 
น ามาต่อยอดพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และทดลองใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของตนเอง ทั้งนี้ควร
สนับสนุนให้ผู้เรียนด าเนินการในทุกกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของงานอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 
ส่งเสริมการส่งโครงงานเข้าประกวดในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาต่อยอดผลของโครงงานเพ่ือ
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การใช้ประโยชน์มากกว่าการท าโครงงานเพ่ือการประกวด เมื่อมีการพัฒนาโครงงานจนสามารถเป็นนวัตกรรม
แล้วควรจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน
ต่อไป  

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จึงควรพัฒนาต่อยอดความส าเร็จในผลงานที่
เป็นจุดเด่นสู่การเป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืน ดังนี้ 
  1. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงาน 
วิชาการ และกิจการนักเรียน จนสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์ต่อระบบการดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน โดยใช้ระบบสารสนเทศโรงเรียนแม่แจ่ม MCinfo ท าให้สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้เรียน 
ขณะที่อยู่ในสถานศึกษาได้ใกล้ชิดมากขึ้น จึงควรพัฒนาต่อยอดระบบ MCinfo ให้ครอบคลุมการด าเนินงาน 
ทุกกลุ่มงานที่เหลือทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป มีการเน้น 
ระบบการนิเทศการสอนของครูแบบออนไลน์ การบริหารจัดการงานธุรการ รายงานข้อมูลหรือส่งเ อกสาร    
ทางสื่อที่จัดท าขึ้นมา การจัดท าแบบทดสอบออนไลน์ให้ครอบคลุมตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงระบบการประเมินผลการด าเนินงานหรือแสดงความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษาผ่านรูปแบบ Goole Forms 
  2. สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ POOMCHAEM MODEL      
ที่ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินงานในระยะแรก โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจของเป้าหมายการด าเนินงานให้กับ 
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตของอ าเภอแม่แจ่ม มีการติดตามประเมินผลการน า POOMCHAEM MODEL ไปใช้ ในทุก
กลุ่มงาน และพัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเผยแพร่นวัตกรรมของสถานศึกษา
ผ่านสื่อออนไลน์และผ่านเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษามากขึ้น  
 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษามีผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก จึงควรพัฒนาต่อยอดผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุคลากรครู       
ไปสู่ความเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น ควรจัดกิจกรรมศึกษา 
ข้อมูลร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสารหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาในท้องถิ่นโดยเฉพาะ ซึ่งมี 
รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม ปัญหาทางอาชีพ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เพ่ือน าไปสู่การแก้ ไขปัญหา 
ในชุมชนอย่างรอบด้าน น ามาสู่การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะความสามารถ 
ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมควรเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ครอบคลุม 
ทั้งระบบคือ ด้านความพอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการด ารงชีวิต ทั้งนี้ ควรมีการด าเนินงาน 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563                       

 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
 

ด้านสถานศึกษา 
ชื่อผลงาน หน่วยงานที่มอบให้ 

 รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(OBECQA) ระดับ SCQA 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 รางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมือง ภายใต้โครงการเยาวชน
พลเมือง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 
ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา 

ชื่อผลงาน/ผู้ที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 
 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ 
 นายนิกร  แก้วค าดี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 รางวัล “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2563 
 นายนิกร  แก้วค าดี 

คุรุสภา 

 รางวัล ผู้บริหารท่ีมีการออมเงินอย่างต่อเน่ืองสูงสุด  
 นายนิกร  แก้วค าดี 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร สาขาแม่แจ่ม 

 รางวัล คุรุสดุดี เนื่องในวันครู ประจ าปี 2564 
1. นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล  
2. นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิด  
3. นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ  
4. นางสาววรรณภัส พิทักษ์ชานิธิกุล  
5. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้ว  
6. นางสาวปาลิดา เคลือวัง  
7. นายกรกช กติยศ  
8. นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์  
9. นางสาวจุรีมาศ มันเสาร ์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

และสมาคมครูแม่แจ่ม 

 รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 
 1. นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  
 2. นางสาวธนภรณ์   เนตรนลิพฤกษ์  

โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ 

 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 
          1. นางเครือวัน  กันทะศิลป์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2563 
 1. นางสาวจุรีมาศ  มันเสาร์ 
 2. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้ว   
 3. นางสาวเฉลิมขวัญ สมเพ็ชร 
 4. นางสาวณัฏฐวรรธ์น รัชตโสตถิ์  

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน สพฐ. 
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ชื่อผลงาน/ผู้ที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 
 5. นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  
 6. นางสาวปุณยาพร ปัณทะรส  
 7. นางสาวสุนีย ์ นามประเทศ  
          8. นางสาวณิชากร  อินต๊ะค า 
          9. นางนุชนาฎ   นาแก้ว 
          10. นางสาวจุไรรัตน์ ค าจันทร์ 
          11. นางสาวพรพิมล  เขื่อนแก้ว 
          12. นายสามารถ ใสญาติ 
 ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขัน
โครงงานสร้างสรรค์ชุมชนเพ่ือความยั่งยืน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-6) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
          1. นางสาวสายพิน แยลูกู 
          2. นางสาวบุษราพร กึกก้อง 

โครงการเปิดกล่องชอล์กปีท่ี 18 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 ครูที่ปรึกษาโครงการ ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชน
พลเมือง ภายใต้โครงการเยาวชนพลเมือง ประจ าปีการศึกษา 2563 
 1. นางสาวสายพิน แยลูก ู
          2. นางสาวบุษราพร กึกก้อง 
          3. นายสิทธิพร สินธปุี 
          4. นายนฤพงษ์ ฟองแก้ว 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 รางวัลครูพัฒนานวัตกรรมเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
           นางรุ่งรัตน ์  เถินบุรินทร์ 

มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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ด้านนักเรียน 
ชื่อผลงาน/ผู้ที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 

 รางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงานสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อ
ความยั่งยืน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 1. นางสาวกุลนิษฐ์ โมตาล ี
          2. นางสาววรรณษา บุญลือ 
          3. นางสาวธัญวรัตน์ จริยา 
          4. นางสาวอัญชลี นะติกา 
          5. นางสาวจันทกานต์ ทิพย์สอน 

โครงการเปิดกล่องชอล์กปีท่ี 18 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 รางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมือง ภายใต้โครงการเยาวชน
พลเมือง ประจ าปีการศึกษา 2563 
 1. นายสรวชิณ์ จันต๊ะมัง 
          2. นางสาวจันทกานต์ ทิพย์สอน 
          3. นางสาวภัทรฤทัย ริยะนา 
          4. นางสาวธัญวรัตน์ จริยา 
          5. นางสาวบัวสวรรค์ ประเมินผลดี 
          6. นางสาวอุทัยทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ 
          7. นางสาวมนสุดา สมยศ 
          8. นางสาวกุลนิษฐ์ โมตาลี 
          9. นางสาวอรวรรณ ปัญญากุล 
          10. นางสาวชนิกานต์ แซ่ย่าง 
          11. นางสาวอรณี เอ็นโดะ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ 2.0 ขึ้นไประดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ปีการศึกษา 2563 
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แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนภาพรวม (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2563 
 
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนภาพรวม (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่  1 

 จ านวน นร. จ านวน นร. ระดับสมรรถภาพทางกาย 
ระดับชั้น ทั้งหมด ที่วัด ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

 (คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ม.1 229 215 93.88 30 13.95 71 33.02 70 32.56 40 18.61 4 1.86 
ม.2 195 180 92.31 47 26.11 59 32.78 50 27.78 22 12.22 2 1.11 
ม.3 187 172 91.98 58 33.72 36 20.93 41 23.84 35 20.35 2 1.16 
รวม 611 567 92.80 135 23.80 166 29.28 161 28.40 97 17.11 8 1.41 
ม.4 225 219 97.33 37 16.89 73 33.33 75 34.25 31 14.16 3 1.37 
ม.5 242 232 95.87 45 19.40 72 31.03 68 29.31 45 19.40 2 0.86 
ม.6 205 195 95.12 43 22.05 59 30.26 71 36.41 21 10.77 1 0.51 
รวม 672 646 96.13 125 19.35 204 31.58 214 33.13 97 15.01 6 0.93 

 
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนภาพรวม (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่  2 

 จ านวน นร. จ านวน นร. ระดับสมรรถภาพทางกาย 
ระดับชั้น ทั้งหมด ที่วัด ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

 (คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ม.1 228 217 95.17 33 15.21 73 33.64 69 31.80 39 17.97 3 1.38 
ม.2 189 185 97.88 57 30.81 60 32.43 47 25.41 18 9.73 3 1.62 
ม.3 182 179 98.35 50 27.93 62 34.64 46 25.70 19 10.61 2 1.12 
รวม 599 581 96.99 140 24.11 195 33.56 162 27.88 76 13.08 8 1.38 
ม.4 221 218 98.64 41 18.81 76 34.86 74 33.95 25 11.47 2 0.92 
ม.5 232 225 96.98 47 20.89 74 32.89 70 31.11 33 14.67 1 0.44 
ม.6 201 198 98.50 45 22.73 68 34.35 70 35.35 15 7.58 - 0.0 
รวม 654 641 98.01 133 20.75 218 34.01 214 33.39 73 11.39 3 0.47 
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เกียรติบัตร 
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ด้านสถานศึกษา 
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ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา 
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ด้านนักเรียน 
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