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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ด้วยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพ่ือเป็นการรายงานผล
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และ
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้              
ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพต่อไป  
 

 

 

                                                              ( นายกัมพล  ช่วงโชติ ) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา
2562 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดล าปาง  เกิดจากการสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่สะท้อน
ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่น าเสนอถึงระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอันประกอบไป
ด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ 1) ระดับคุณภาพของมาตรฐานสถานศึกษา 2) ข้อมูลหลักฐานและ
เอกสารเชิงประจักษ์ และ 3) แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น โดยผ่านกระบวนการแต่งตั้ง
คณะท างาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และได้
น าเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู นักเรียน และบุคลากร                   
ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอน จนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ส าเร็จไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จะเป็นสารสนเทศที่ส าคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 

 

                               โรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดล าปาง 

                                                                   ปกีารศึกษา 2562 
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สารบัญ  
 

เรื่อง  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
ค าน า  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง ง 
บทสรุปผู้บริหาร จ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 1 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7 
  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 7 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 22 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 33 
  มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 43 
ส่วนที่ 3  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 47 
  จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 47 
  แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 48 
หนังสืออ้างอิง 50 
แหล่งอ้างอิง 51 
ภาคผนวก 60 

- ประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 60 
- ประกาศค่าเป้าหมาย 
- ภาพสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2562                                            

61 
66 

- ค าสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานประกันคุณภาพ         
ภายในสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
83 

- แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง เรื่อง หน้า 
1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2562 51 

2 ข้อมูลข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 51 

3 จ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 52 

4 จ านวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 52 

5 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.3 53 

6 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.6 53 

7 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 54 

8 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 55 

9 ข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 56 

10 ข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 56 

11 ข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 57 

12 ข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 57 

13 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 58 

14 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 58 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตั้งอยู่ เลขที่  115 ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ ปวช.2-ปวช.3 มีจ านวนนักเรียน 841 คน 
มีข้าราชการครู จ านวน 45 คน  ผู้บริหารจ านวน 1 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ  นายบรรจง สอนสมบูรณ์ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตั้งแต่วันที่  6 พฤศจิกายน พ .ศ.2561  
รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 5 เดือน ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 

จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มาตรฐาน
การศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับดีเลิศ  มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  และในมาตรฐานที่  1 ด้าน
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มีการจัดการคุณภาพผู้เรียนโดยการเน้นจัด
โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านการสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน มีการด าเนินงานพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเห็นผลของการ
พัฒนาดีขึ้นเป็นล าดับ จากผลการด าเนินงานดังกล่าวท าให้นักเรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการต่างๆ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด  ภาค และประเทศ   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการคุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการจัดการโดยด าเนินการวิเคราะห์บริบท 
สภาพปัญหา ตลอดจนผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
ให้ตรงประเด็น มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รูปแบบ “บวร” 
คือ บ้าน วัด โรงเรียน และกระจายอ านาจในการบริหารงานในสถานศึกษาออกเป็นกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน เพ่ือ
ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดระบบ
บริหาร มีเป้าหมายชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
นอกจากนี้สถานศึกษาใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การประชุมโดยใช้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม
ระดมสมอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบายการศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่วนของมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการจัดการโดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจุดเน้นของสถานศึกษา เน้นวิชาเพ่ิมเติม
ที่สอดคล้องและตรงกับความสนใจของผู้เรียน เน้นการลงมือฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก
อย่างสร้างสรรค์เต็มศักยภาพ  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการ
ด าเนินการพัฒนาในทุกๆด้านของการจัดการศึกษา โดยเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและเพ่ิมพูนความรู้มากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบการบริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ บรรยากาศทั้งภายในโรงเรียน รอบๆโรงเรียน เพ่ือให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  จากการด าเนินงาน/โครงงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
รางวัล ครูผู้สอนได้รับรางวัล   
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมีชุมชน องค์
ต่างๆ ให้การสนับสนุนทางด้านการจัดการศึกษา และมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้



ฉ 

 

สูงขึ้น คือ การด าเนินงานที่เป็นระบบและต่อเนื่องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุม
ทุกด้าน โดยให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประสบผลส าเร็จเชิง
ประจักษ์ และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 ชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา : นายบรรจง สอนสมบูรณ์ 
 ที่อยู่ : เลขท่ี 115 หมู่ที ่5 ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52110 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.2-ปวช.3      
มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มวิชา
เลือกเรียน (แผนการเรียน) ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ  ดังนี้  

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 
3. แผนการเรียนศิลป์-สังคม 
4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
5. แผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม 
ปวช. 
1. ปวช. สาขาบัญชี 
2. ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ 

ขนาดของโรงเรียน : โรงเรียนขนาดกลาง 
ข้อมูลอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
1) ไฟฟ้า รหัสเครื่องวัด 23067383 ประเภทอัตรา 3224 แรงดัน 22-33 KV. 

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 9802020005401909 
2) ประปา  จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรียน 
3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
4) น้ าดื่ม จากประปาส่วนภูมิภาค 
5) น้ าใช้ จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรียน 

     โทรศัพท ์: 054-261413  โทรสาร : 054-261413  E-Mail : prtschool@gmail.com  
  
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

1 43 1 8 
 

14 66 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2562   รวม 841 คน (10 พ.ย. 2562) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 3 46 52 98 33 
ม.2 4 51 62 113 28 
ม.3  3 50 49 99 33 

รวม ม.ต้น 10 147 163 310 31 
ม.4 7 81 102 183 26 
ม.5 5 68 86 154 31 
ม.6 4 63 60 123 31 

รวม ม.ปลาย 16 212 248 460 29 
ปวช.2 1 7 19 26 26 
ปวช.3 2 11 34 45 23 

รวม ปวช. 3 18 53 71 24 
รวมทั้งสิ้น 29 377 464 841 29 

 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
รอ้ยละ 

ภาษาไทย 1956 1492 76.28 
คณิตศาสตร์ 2148 1291 60.10 
วิทยาศาสตร์ 4307 3331 77.34 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2679 2015 75.21 
สุขศึกษา และพลศึกษา 2468 2371 96.07 
ศิลปะ 2335 2143 91.78 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 3198 2437 76.20 
ภาษาต่างประเทศ 4170 2753 66.02 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) 529 343 64.84 
ค่าเฉลี่ย     75.98 

ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด
จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในปี
การศึกษา 2562 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 

เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป  
ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 

 
  
ระดับการเปรียบเทียบและแนวโน้ม 

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวนนักเรียน 
ที่ได้ระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

 
 2560 2561 2562 

ร้อยละ 75.10 72.79 75.98 
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1.5)  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 98 97 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 113 110 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 99 98 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 183 171 12 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 154 141 13 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 123 119 4 
รวม 770 736 34 
เฉลี่ยร้อยละ  95.58 4.42 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน ผ่าน และ ไม่ผ่าน กิจกรรมพัฒนา                                             
ปีการศึกษา 2562 

 
 
ระดับการเปรียบเทียบและแนวโน้ม ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560-2562 
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจ าปีการศึกษา 2562                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

แผนภูมิแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 
 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 2 
วิชาคือ วิชาภาษาไทย และ วิชาวิทยาศาสตร์ และไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 2 วิชา คือ วิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ 
 เมือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 
   2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจ าปีการศึกษา 2562         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 2 
วิชาคือ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 3 วิชา คือ 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
 เมือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 

แผนภูมิแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 
ปีการศึกษา 2560 – 2562  

 
 
4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        

ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
1. กระบวนการด าเนินการ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาด้วยกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมสืบค้นความรู้เนื่องในวัน
อาเซียน กิจกรรมโครงงานนวัตกร อีกท้ังกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน การตอบค าถาม การสื่อสารภาษาและการคิดค านวณ โดย        
ไม่จ ากัดความรู้เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน พัฒนา
นักเรียนโดยการบูรณาการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ท้องถิ่นและอาเซียน โรงเรียนสีเขียว สถานศึกษาสีขาว ท าให้นักเรียนมีทักษะ แนวคิด
บูรณาการเชื่อมโยงบนพ้ืนฐานของความสามารถในการคิด วิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหา ทักษะที่จ าเป็นในอนาคต และคิดอย่างเป็น
ระบบ 

มีการจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนท าร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น โครงการส่งเสริมความประพฤติแบบ 
มีส่วนร่วมนักเรียนผู้น าแต่ละต าบล การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา กิจกรรมพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น                       
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายผ่านสื่อเทคโนโลยี                          
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางโรงเรียนได้จัดบริการอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน เช่น บริการอินเทอร์เน็ต               
ไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่ภายในบริเวณโรงเรียน ห้องสมุด ห้องสืบค้นคอมพิวเตอร์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ             
ในโรงเรียนที่นักเรียนสามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและน าเสนอผลงานอย่างทั่วถึง  

นอกจากนี้โรงเรียนมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนานักเรียน         
ให้มีความรู้ ทักษะตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการ
จัดท ากิจกรรม/โครงการ เพ่ือมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพตามเป้าหมาย โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของโรงเรียน เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ตอบสนองในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ คือ           
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสถานศึกษาได้ส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                     
มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดแทรก
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และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวิ นัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบและรักท้องถิ่นของตน                  
มีทักษะในการใช้ชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักปรับตัวและ          
อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมประสบการณ์จริง เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่ดีต่อนักเรียน เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมอาสาพัฒนาวัด โรงเรียน ชุมชน กิจกรรมพัฒนา
พ้ืนที่ 5 ส ของโรงเรียน กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ห้องเรียนสีเขียว การอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจ า
สัปดาห์ นักเรียนเข้าร่วมทดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก อีกทั้งได้มีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
เพ่ือติดตามนักเรียน ในความดูแลของครูที่ปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
และพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ โดยได้ด าเนินการน าข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินผล       
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาวิเคราะห์ และประมวลผล SWOT จากนั้นจึงมีการวางแผน
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้และทักษะ
ตามที่ก าหนดไว้ ในหลักสูตร ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพตามเป้าหมาย 
โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม       
ให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและรู้จักหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มีโครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการท างาน มุ่งมั่นพัฒนางานและด าเนินการจนส าเร็จสถานศึกษามี           
โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนท างานอย่างมีความสุข ภูมิใจในผลงานของตนเองและท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้ มีหลักสูตรให้นักเรียนได้ฝึกการท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 
นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพกายของนักเรียนให้มีสุขภาพกายท่ีดีในการด าเนินชีวิต 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพนักเรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิ เคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียน 
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจ  
ในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพนักเรียน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพนักเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน  
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 63 ที่มีผล
การเรียนวิชา
ภาษาไทย 
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
ตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
          จากร้อยละผลการเรียนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทยีบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า ไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 

2. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 63 ที่มีผล
การเรียน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
ตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป 

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักเรียน ที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
     
      จากร้อยละผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า ไม่เป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ปรบัปรุง 
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ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

3. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 63 ที่มีผล
การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
ตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
          จากร้อยละผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า ไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  

ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ที่มีผล
การประเมิน
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ 
และเขียน 
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ใน
ระดับ 3  

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนทีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 3 

 
   จากร้อยละของนักเรียนทีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับ 3 ปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด
ไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
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1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ที่มีผล
การประเมิน
กิจกรรม
พัฒนา
นักเรียน
(ชุมนุม/ชมรม) 
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ใน
ระดับ ผ่าน  

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน ผ่าน กิจกรรมพัฒนานักเรียน (ชุมนุม/ชมรม) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

 
         จากร้อยละของนักเรียนทีมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ชุมนุม/ชมรม) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ ผ่าน ปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

2. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 65 ที่มผีล
การเรียน 
รายวิชา
การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 
(IS) ตาม
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ใน
ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

 
         จากรอ้ยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด
ไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1.จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 73 ที่มีผล
การเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ 
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตั้งแต่
ระดับ 3  ขึ้น
ไป 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
         จากร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับ 3 ขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ    
ดีเลิศ 

2. นักเรียน
ได้รับรางวัล
ระดับภาค 
การแข่งขัน
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี 
จ านวน 1 
รางวัลต่อ 1 ปี
การศึกษา 

สรุปผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 
ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน 

ระดับชาติ 
 

เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือและระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 จ.สุโขทัย 

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ 
ระดับชั้น ม.1- ม.3 

ระดับชาติ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือและระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 จ.สุโขทัย 

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ 
ระดับชั้น ม.4- ม.6 

           จากสรุปผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
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1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 65 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เฉลี่ยตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน
ปีการศึกษา 
2562 ตั้งแต ่
2.5 ขึ้นไป 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา       
ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
         จากร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา          
ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 76.40  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
         แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร
สถานศึกษาปีการศึกษา 2560 – 2562  ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 

2. คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 
30 ขึ้นไปของ
คะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับ
โรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 
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ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-  
net) ระดับ
โรงเรียน
จ านวน 4 
รายวิชา ของ
นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 
(ข้ันพื้นฐาน)   

         จาก คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 

3. คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 
30 ขึ้นไปของ
คะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (o-
net) ระดับ
โรงเรียน
จ านวน 5 
รายวิชาของ
นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 
(ข้ันพื้นฐาน) 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับ
โรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
         จากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 
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1.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 73 ที่มีผล
การเรียนกลุ่ม
วิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตั้งแต่
ระดับ 3  ขึ้น
ไป 

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
         จากร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 3 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า ไมเ่ป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายพบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

2. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90 มีเจต
คติท่ีดีพร้อมที่
จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่
สูงขึ้น หรือ
ประกอบ
อาชีพ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 
         จากร้อยละของจ านวนนักเรียน ของการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
นักเรียนที่ผ่าน
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธ 
ศักราช 2551 
ระดับดีเยี่ยม  

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2560 – 2562  

 
         จากร้อยละของ ของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2562  เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1.จ านวน
นักเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ที่มีผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
พุทธศักราช 
2551 ข้อที่ 7  
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย ในระดับ ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 
2560 – 2562 
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ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

รักความเป็น 
ไทย ในระดบั ดี
เยี่ยม 

   จากร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย ในระดับ ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2562 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

2. นักเรียนมี
ส่วนร่วมใน
การแสดงออก
ถึงความ
ภาคภูมิใจ 
เห็นคุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์สืบ
ทอดภูมิปัญญา
ไทย ขนบ 
ธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ส่งผลให้ได้รับ
รางวัลระดับ
ภาค 1 รางวัล 
ต่อ 1 ปี
การศึกษา 

ตารางแสดงรางวัลที่ได้รับซึ่งแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
      

ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน 
นานชาติ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ประเทศไทย เข้าร่วมเผยแพร่-
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

การเผยแพร่-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านนานาชาติด้านนาฏศิลป์
ไทย-พ้ืนบ้าน ณ เมือง 
CHANDIGARN และเมือง 
ROHTAK ประเทศอินเดีย 

ระดับชาติ เหรียญทองแดง การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือและระดับชาติ           
ครั้งที่ 69 จ.สุโขทัย  

การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ระดับชาติ เหรียญทอง การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือและระดับชาติ           
ครั้งที่ 69 จ.สุโขทัย 

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

จากผลงานรางวัลที่ได้รับจ านวน 3 รางวัล เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
     เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

 
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ที่มีผล
การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร
แกนกลาง

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ ในระดับ 
ดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2560 – 2562 
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ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 
2551 ข้อที่ 8 
มีจิตสาธารณะ 
ในระดับ ดี
เยี่ยม 

 
        จากร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ ในระดับ ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 
2562 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

2. จ านวน
นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ที่มีผล
การประเมิน
ผ่าน กิจกรรม
พัฒนา
นักเรียน ตาม
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 
2551 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินผ่าน กิจกรรมพัฒนานักเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 
        จากร้อยละของผลการประเมินผ่าน กิจกรรมพัฒนานักเรียน ปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
        เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
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1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ประเด็น
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1.นักเรียนทุก
ระดับชั้นที่
รักษาสุขภาพ
กายให้
เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
โดยมีน้ าหนัก
เทียบกับ
ส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ์ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์การ
เจริญเติบโต
ตามช่วงวัย 
ตามเกณฑ์ของ
ส านัก
โภชนาการ 
กรมอนามัย 
มากกว่าร้อย
ละ 50 ของ
จ านวน
นักเรียนในแต่
ละระดับชั้น 

แผนภูมิแสดงร้อยละของ นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีน้ าหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์
การเจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย ที่เป็นปกติ ในปีการศึกษา 2562 

 
          จากร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีน้ าหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่
เป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย ที่เป็นปกติ ใน
ปีการศึกษา 2562  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 

 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน จากการประเมินผลทางวิชาการพบว่านักเรียนสามารถอ่าน

ออกเขียนได้ในระดับที่เหมาะสม สามารถเขียนสื่อสาร โต้ตอบได้ นักเรียนรู้จักวางแผนและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดีตามหลักวิถีประชาธิปไตย กล้าแสดงออกในทางที่ดี แสดงความคิดเห็นและวิพากย์ได้       
อย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน/สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี 
รวมทั้งแยกแยะความจ าเป็น ความส าคัญ รู้เท่าทันสื่อข้อมูลข่าวสารในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นักเรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจในทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามค่านิยมที่ดีงามของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ เช่นกัน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับขั้นที่สูงขึ้นและการท างานหรือการประกอบอาชีพต่อไป 

นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด คือนักเรียน 
มีความเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืน และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
มีความตระหนัก รู้คุณค่า สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต ตระหนัก      
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ในโทษของสารเสพติด รักสุขภาพ ออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพ่ือสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง  
ของร่างกาย ยอมรับและเคารพในกฎกติกาของชุมชน โรงเรียน และสังคม อีกทั้งนักเรียนมีความรู้พ้ืนฐาน       
ในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นน าสู่สุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บในระดับท่ีดีขึ้น 

จากผลการด าเนินงานนักเรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันงานมหกรรมแสดงความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาค  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การเข่งขันสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบรรยาย
ธรรม ระดับประเทศ ประจ าปี 2562  อีกทั้งนักเรียนยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมเผยแพร่ -แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านนานาชาติด้านนาฏศิลป์ไทย-พ้ืนบ้าน ณ เมือง CHANDIGARN และเมือง ROHTAK ประเทศอินเดีย
และนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
 
3. จุดเด่น 

นักเรียนเป็นผู้มีความมุ่งมั่นรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี  
เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างนวัตกรรมและเป็นนวัตกร  
สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นด้วยตนเอง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 
มีการพัฒนาขึ้น 

นักเรียนมีความภาคภูมิใจในมรดกของท้องถิ่น โดยมีการท ากิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนคือ
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมเผยแพร่ -แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพ้ืนบ้านนานาชาติด้าน
นาฏศิลป์ไทย-พ้ืนบ้าน ณ เมือง CHANDIGARN และเมือง ROHTAK ประเทศอินเดีย 
4. จุดควรพัฒนา 

นักเรียนควรได้รับการด าเนินการเร่งพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติ และควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องได้รับการส่งเสริมด้าน
ทัศนคติที่ดีงามต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม วัตถุต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม
วัฒนธรรมพื้นบ้านตนเองและวัฒนธรรมไทย 

สถานศึกษาควรน าข้อมูลสารสนเทศจากการสรุปประเมินผลให้เป็นไปตามการด าเนินการวางแผน
พัฒนาต่อไป และควรสร้างความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาคส่วนให้มากขึ้ นทั้งผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรรัฐและเอกชน ทั้งนี้สถานศึกษาควรมีการจัดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในระบบออนไลน์ของ
โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้สะดวก และควรมีแบบส ารวจความ
ถนัดของนักเรียนเพ่ือศึกษาต่อและประกอบอาชีพในระบบออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนส ารวจความถนัดได้ด้วย
ตนเอง ควรจัดตลาดนัดอาชีพแก่นักเรียนปีละ 1 ครั้ง และควรมีหลักสูตรให้นักเรียนได้ฝึกการท างาน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน
ช่างอุตสาหกรรม 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้ ........ 

1. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดจ าแนก 
แยกแยะ และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น โดย
ฝ่ายวิชาการร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  



21 
 

    2. ด าเนินกิจกรรมโครงการให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านทักษะความรู้ทางอาชีพ และสังคมด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน           
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
    3. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม             
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
    4. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ ) ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
    5. ด าเนินกิจกรรมโครงการให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
   6. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการด าเนินการ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษา โดยใช้ด าเนินการวิเคราะห์บริบท สภาพปัญหา ตลอดจนผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ  
ที่ผ่านมา โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและ     
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 5 ภาคีเครือข่าย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา     
ในโรงเรียนเพ่ือวางแผนร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการมอบนโยบาย สนับสนุน งบประมาณ สถานที่และ   
การประสานงานต่างๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับคณะครูในการด าเนินการตามโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพนักเรียน นอกจากนี้ผู้บริหารจัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เป็นประจ า 
ทั้งด้านสายการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบด้านงานพิเศษ 
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดจากความรู้ความสามารถของครูและนักเรียน ทั้งระดับ     
สหวิทยาเขต เขตพ้ืนที่ จังหวัดและประเทศ มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมี
ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้าระดับและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งจัดหาทรัพยากร งบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งอาศัยการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลงานและสรุปผลการด าเนินงานโดยมีการส ารวจความพึงพอใจ ผลการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสถานศึกษามีการประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน ในสถานศึกษา ได้สร้างภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ภาคส่วนราชการประกอบด้วย
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
ในการบริหารจัดการศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรูปแบบ 
“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) จนประสบผลส าเร็จในการระดมสรรพก าลัง การระดมสมองจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางด้านคุณภาพของสถานศึกษา 
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2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา          

ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียน            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง                 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้  ด าเนินการอย่างเป็นระบบและ                
มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นนักเรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                     
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนานักเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 

1. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ    
ที่สถานศึกษาก าหนด 
ชัดเจน  
 

โรงเรียนได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตามหลักการ SWOT น าไปสู่การสร้าง แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี2559 -2562 และแผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างเป็น
ระบบ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง”
พันธกิจของโรงเรียนมี 3 พันธกิจ คือ 
1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
2. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมการวางแผนด าเนินการประเมินและปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้ 
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของนักเรียนและชุมชน  

        จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ในการพัฒนาอย่างเนื่องในการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย        
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน
มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  

สถานศกึษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR-Podded Model) 
ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่สะท้อนผลการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 

รางวัลระดับ รางวัล/ผลงานดีเด่น 
ประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้าน

นักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียนน้อย
กว่า 2,500 คน ประจ าปี 2562 จากหน่วยงาน EGAT 
Green Learning Awards โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 
        จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ในรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. สถานศึกษามีการ
สร้างภาคีเครือข่าย
ทางการศึกษาร่วม
พัฒนาการศึกษา 

มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (PPR-Podded Model)  และนโยบายการบริหารงาน 
“โรงเรียนแห่ง ความสุข (Happiness School)” รวมทั้งการท างานเป็นทีม ที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน ร่วม ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและมีความสุขจึงปฏิบัติงานอย่าง
เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนนโยบายในการ บริหารจัดการศึกษาได้น าพลังชุมชนของ “บวร” 
(บ้าน วัด โรงเรียน) เข้ามามีส่วนร่วมในการระดม ทรัพยากรทางการศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ในรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษา  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 

2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก  
กลุ่มเป้าหมาย  

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพด้านการ
พัฒนาวิชาการ ที่
ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR-Podded Model) 
ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่สะท้อนผล การจัดการคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้ 

รางวัลระดับ รางวัล/ผลงานดีเด่น 
ประเทศ ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคุรุสภาโครงการชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ (PLC) 
          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ระบบบริหารจัดการคุณภาพด้าน    
การพัฒนาวิชาการ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2. สถานศึกษา
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 
ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้
ได้รับรางวัลระดับ
ภาค 2 รางวัล ต่อ 1 
ปีการศึกษา 

จากผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการส่งผลต่อการคุณภาพนักเรียนให้ได้รับรางวัลดังนี้ 
ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน หน่วยงาน 

ระดับภาค รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในโครงการสารานุกรมไทย 
ส าหรับเยาวชน ครั้งที่ 11   
โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

สมาคมไลออนส์สากล 
ภาค 310-A1 

ระดับ     
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญทอง 

การแข่งขันกวีเยาวชนครรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69                          
จ.สุโขทัย 

ระดับ     
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญทอง 

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69                          
จ.สุโขทัย 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน หน่วยงาน 
ระดับ     

ประเทศ 
รางวัล
เหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69                          
จ.สุโขทัย 

ระดับ     
ปะเทศ 

รางวัล
เหรียญเงิน 

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69                          
จ.สุโขทัย 

ระดับ     
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญทอง 

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค ์ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69                          
จ.สุโขทัย 

ระดบั     
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น             
ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69                          
จ.สุโขทัย 

ระดับ     
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญทอง 

การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69                          
จ.สุโขทัย 

ระดับ     
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญเงิน 

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69                          
จ.สุโทัย 

ระดับ     
ประเทศ 

รางวัล
เหรียญทอง 

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
และสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

 
          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ด าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

3. สถานศึกษา
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 
ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพครู ให้ได้รับ
รางวัลระดับภาค 2 
รางวัล ต่อ 1 ปี
การศึกษา 

จากผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการส่งผลต่อการคุณภาพครู ให้ได้รับรางวัลดังนี้ 
ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน หน่วยงาน 
ระดับ 

ประเทศ 
เหรียญทอง              
ชนะเลิศ 

รางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
AWARDS) ครูผู้สอนยอด
เยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้าน
การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
ระดับ รางวัล รายการแข่งขัน หน่วยงาน 
ระดับ 

ประเทศ 
เหรียญทอง              
ชนะเลิศ 

รางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
AWARDS) ครูผู้สอนยอด
เยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้าน
นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับ 
ประเทศ 

เหรียญทอง              
ชนะเลิศ 

รางวัลทรงคุณค่า (OBEC 
AWARDS) ครูผู้สอนยอด
เยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับ 
ประเทศ 

เหรียญทองแดง ครูที่ปรึกษา โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ระดับภาค เหรียญทอง ครูที่ปรึกษา โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ์ 

ระดับ
นานาชาติ 

เข้าร่วม Certificate of 
Appreciation has 
performed 
outstandingly at GD 
GOENKA 
INTERNATIONAL 
SCHOOL,ROHTAK 

GD GOENKA 
INTERNATIONAL 
SCHOOL,ROHTAK of 
India 

ระดับ
นานาชาติ 

เข้าร่วม PARTICIPATION 
CERTIFICATE 
International Youth 
Festival at Chandigarh 
University of Indian 

Chandigarh University 
of Indain 

ระดับภาค ชมเชย ครูที่ปรึกษา โครงการ 
Young Inventors เมือง
นวัตกรรมเกษตรและ
อาหารล้านนา 

มหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนา ล าปาง 
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          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ด าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. จ านวนครูไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ได้รับ
การอบรมพัฒนา
วิชาชีพไมน่้อยกว่า 2 
ครั้งต่อภาคเรียน 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครั้งที่ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ  
ปีการศึกษา 2562 

 

จากแผนภูมิ พบว่ามีครูและบุคลากรร้อยละ 75  (จ านวน 36  คน) ที่ได้รับ               
การอบรมพัฒนาวิชาชีพไมน่้อยกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การอบรมพัฒนาวิชาชีพของครูโรงเรียน            
ประชารัฐธรรมคุณ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  พบว่า ไม่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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2.5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1.สถานศึกษามี
โครงการที่
หลากหลายในการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 

       การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมาย อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  ซึ่งมีการ
ด าเนินการ ตามโครงการ ดังนี้  
     1.  โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     2.  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
     3.  โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารอ านวยการ  
     4.  โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     5.  โครงการปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นักเรียน 
     6.  โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     7.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
     8.  โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา 
     9.  โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมกรเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
        จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน แผนการปฏิบัติงานราชการ ของโรงเรียนที่มีความ
หลากหลายในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง     
มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2.สถานศึกษา
สนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้และเกิด
กระบวนการเรียนรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

สถานศึกษาได้สนับสนุนให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน และ แหล่งเรียนรู้ภายนอก เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยของสนับสนุนให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน และ แหล่งเรียนรู้
ภายนอก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  PRT ICT CARE 

 
       สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562 โดยการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ โดยมีระบบดังต่อไปนี้ 
     1. งานระบบเครือข่าย (Network Administration)  
          - ดูแลทางด้านระบบเครือข่าย ระบบ Security และ Server  
          - ดูแลทางด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน  
          - ดูแลระบบเครือข่ายต่างๆ ในโรงเรียนทั้งหมด เช่น Office ต่างๆ ในโรงเรียน  
      2. งานซ่อมบ ารุง (PC Support and Maintenance)  
          - ติดตั้ง ดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในโรงเรียน  
          -บริการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ  
       3. งานพัฒนาเว็บไซต์ Web Developer  
          - น าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.prt.ac.th และ 
Facebook ฯลฯ 
         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  PRT ICT CARE เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
2.จ านวนนักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
สามารถเข้าถึงการ
บริการสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 

แผนภูมิร้อยละของนักเรียนที่สามารถเข้าถึงการบริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
 
         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และการสัมภาษณ์นักเรียน ถึงการ
บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน แล้วสรุปเป็นจ านวน       
ร้อยละ แล้วน าไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดระบบบริหาร มี เป้ าหมายชัด เจน บุคลากรทุกฝ่ าย ในสถานศึกษา                      
มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้สถานศึกษาใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การประชุม
โดยใช้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมระดมสมอง เพ่ือให้ทุ กฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา นโยบายการศึกษา   
ที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการก ากับ นิเทศติดตาม ด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนได้รับได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน   
ประชารัฐธรรมคุณ (PLC)  จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
4. จุดควรพัฒนา 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน 
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2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักเรียน 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

4. ส่งเสริมครูให้พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้นและสร้างเครือข่ายวิชาการให้หลากหลาย เชื่อมโยงกับสังคมยุคปัจจุบัน 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการ ดังนี้ ........ 
 1.  โรงเรียนมีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
  2.  โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน เน้นยกระดับความก้าวหน้าทาง
วิชาการทางด้านการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน 
 3.  โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
 4.  จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสนอความคิดเห็นด้านการจัดการศึกษาแก่นักเรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคณุภาพ: ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการด าเนินการ 

ครูผู้สอนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน และแสดงจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติม        
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งนักเรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ ก าหนดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 8 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ และกลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติ การทดลอง จนนักเรียนสามารถ
สรุปองค์ความรู้จากสิ่งที่ศึกษาและสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดี           
และมีกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ 
นักเรียน   มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขณะสอน ก่อนเรียน
และหลังเรียน การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง  

ทั้งนี้สถานศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงานอย่างเป็นรูปธรรม             
กล้าแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และฝึกแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ต่างๆ จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อีกทั้งสถานศึกษามีแผนงานโครงการต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการ
เชื่อมโยงความรู้ บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนมีการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นพ้ืนฐานอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมตามโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล     
การอภิปรายและสรุปผล  ทั้งนี้สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ท้องถิ่นคนละ 1 แผนฯ ต่อ 1 ภาคเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน                     
ครูมอบหมายให้นักเรียนท าโครงงาน เช่น โครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ โครงงานวิชาสังคมศึกษา และโครงงาน
อาชีพ ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาวิธีการท าโครงงานที่เป็นทฤษฎี และจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนจากวิทยากรท้องถิ่น และคิดอย่างเป็นระบบ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน          
ได้เรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โรงเรียนได้รับรางวัล ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ 
ภาอังกฤษ ของคุรุสภาจังหวัดล าปาง  ประจ าปีการศึกษา 2562  มีผลผลิตของนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
  1. มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต       
ได้ กล่าวคือ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ได้พัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง       
เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาต่อยอด ผ่านกิจกรรมชุมนุมและชมรม(การสร้างสรรค์ชิ้นงาน) ซึ่งช่วยพัฒนา
นักเรียนด้านทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รู้จักคิด วิเคราะห์ พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และสามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้ทันท่วงที ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือท าด้วยตนเอง ได้น าผลงานไปเผยแพร่ต่อ
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สาธารณชน ส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่าผลงาน  ที่ประจักษ์ และสามารถน ามาพัฒนา
ปรับปรุงต่อได้อย่างเหมาะสม 
 2. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กล่าวคือ โรงเรียนประชารัฐ
ธรรมคุณ มีการจัดระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั้งโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ชื่อเทคโนโลยีได้อย่าง
ทั่วถึง อีกทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ยังมีการสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนอผลงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีวิจารณญาณในการ
เลือกใช้สื่อ และน าเสนอสื่อในทางที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟน และสามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะไปยังผู้ อ่ืนได้            
อย่างเหมาะสม 
 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก กล่าวคือ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
ส่งผลให้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นไปอย่างมีความสุข นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์                 
เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นตนเอง 
ตระหนักและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมอันดีงาม สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ              
มีสุขภาวะทางกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์ 
 4. มีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียน กล่าวคือ 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือประเมินผลการเรี ยนของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือมีการสะท้อนกลับผลการเรียนให้นักเรียนได้รับทราบ เพ่ือน าผลไปพัฒนาตนเอง
ต่อไป  
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้            
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา กล่าวคือ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา               
โดยการจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการ 5 ภาคีเครือข่าย 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชี้ แจงการด าเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนและทบทวนความส าคัญ              
ของผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้ได้รับทราบ  
 อีกทั้งทางโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในด้านระบบประกันคุณภาพการศึก ษา ได้มีการน าเสนอ 
ผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยจัดท าเป็นรายงานเอกสาร  
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น               
จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม               
ที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      
มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน  
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เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามฝ่ายงาน/
มาตรฐานต่าง ๆ น าเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมิน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมิ น
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา 
ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วม                  
ของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สถานศึกษาสรุปและประเมินผล
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีพร้อมรายงานให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ                   
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
3.1 การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ที่
สามารถน าสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

 

สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR-Podded Model) ของ
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ในรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษา     
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้พบว่าเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. จ านวนครูไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับ
การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ธรรมชาติ
ของนักเรียนและ
บริบทสถานศึกษา

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2560 – 2562 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
และท้องถิ่น ที่มี
องค์ประกอบ
ครบถ้วนและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

 
 
         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3. จ านวนครูไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยใช้
วิธีการที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น 

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูที่มีกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
 
          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. สถานศึกษา
สนับสนุนการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้
นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

สถานศึกษามีระบบในการสนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ แหล่งเรียนรู้       
ภูมิปัญหาท้องถิ่น บรรลุเป้าหมาย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย สนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญหาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิตัิการ 

แหล่งเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ทีใช้ใน 

การเรียนการสอน 

สญัญาณอินเทอร์เน็ต 

 

แหลง่เรียนรู้ภายใน 

แหลง่เรียนรู้ภายนอก 

-สญัญาณอินเทอร์เน็ต 
 

 

-อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ทีใช้ใน 

การบริหารจดัการ 

สญัญาณอินเทอร์เน็ต 

 

-โครงการพฒันาแหลง่เรียนรู้ 
 

 

-โครงการสง่เสริมการผลติพฒันาลือ่ฯ 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
2. สร้างและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับนักเรียน
สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละ ของ ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษา 
2560 – 2562  

 
          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย แผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในชั้น
เรียน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้  
          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR-Podded Model) 
-นโยบายการบริหารงาน “โรงเรียนแห่งความสุข” 
-การน าพลังชุมชนของ “บวร” (บ้าน วัด และโรงเรียน) ในกิจกรรมระดมทรัพยากรจากภาคี
เครือข่ายที่มีส่วนร่วมทางการศึกษาทุกภาคส่วน  
        จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
         เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. มีโครงการและจัด
กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายในการดู
ช่วยเหลือนักเรียน 

- ครูที่ปรึกษาทุกคนได้ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ร้อยละ 100 
- มีการจัดกิจกรรมแนะแนว พบปะครูที่ปรึกษาประจ าชั้น และหัวหน้าระดับชั้นเรียน 
- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน 
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ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 

 

          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย โครงการและจัดกิจกรรม และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียน 

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. ตรวจสอบและ
ประเมินนักเรียน
อย่างเป็นระบบ            
มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผล            
ที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียน และน าผล
มาพัฒนานักเรียน 

- ระบบการวัดและประเมินผลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
- มีโปรแกรมรายงานผลการศึกษา SGS 

 

        จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับ ระบบการ
วัดและประเมินผลของสถานศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

        เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ประเด็นพิจารณา  ผลการประเมิน 
1. สถานศึกษามีการ
นิเทศติดตามการสอน
อย่างเป็นระบบ 

- มีระบบการนิเทศและติดตามของสถานศึกษา 

 

          จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับระบบนิเทศของสถานศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

          เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. เข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

กลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562  จ านวน 6 กลุ่ม จ านวนครูเข้าร่วม
คิดเป็นร้อยละ 71.70  
         จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้   

         เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย พบว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น  
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน        

เป็นส าคัญ และตามรูปแบบ Active learning ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่ อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลให้ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ประจักษ์จากการเข้าร่วมการประกวดรับ
รางวัลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศดีเด่นของคุรุสภา จังหวัดล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ยังขาดการดูแล ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ 

ตามแผนเฉพาะบุคคล 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้ ........ 
 1. โครงการส่งเสริมให้ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
 2. กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวม ให้นักเรียน                
มีความรู้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอด
เยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน (ด้านความรู้และด้านคุณธรรม) อยู่ในระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม    

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2562  
มาตรฐานการศึกษา ค่า

เป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพนักเรยีน   ระดับ 

ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน  ดีเลิศ 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ปรับปรุง 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป 

ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ปานกลาง 

 2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย ปรับปรุง 

 3. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย ปรับปรุง 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

 ดีเลิศ 

 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 3  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดีเลิศ 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา

นักเรียน(ชุมนุม/ชมรม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ 
ผ่าน  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ที่มีผลการเรียนรายวิชา การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 
ขึ้นไป 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดี 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยอดเยี่ยม 
 
 

1.จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 ที่มีผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

 2. นักเรียนได้รับรางวัลระดับภาค การแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 1 รางวัลต่อ 1 ปีการศึกษา  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม

หลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 



44 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่า
เป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

 2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไปของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net) ระดับโรงเรียนจ านวน 4 รายวิชา ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ข้ันพ้ืนฐาน)  

ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ปานกลาง 

 3. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไปของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net) ระดับโรงเรียนจ านวน 5 รายวิชาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ข้ันพ้ืนฐาน) 

ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ปานกลาง 

1.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 73 ที่มีผลการเรียนกลุ่มวชิาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ตั้งแตร่ะดับ 3 ข้ึนไป 
เป็นไปตามค่า

เป้าหมาย 
ดี 

 2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพ 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ดีเลิศ 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดีเลิศ 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2552 ในระดับ ดีเยี่ยม   

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 
7 รักความเป็นไทย ในระดับ ดีเยี่ยม 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับภาค 1 รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อที่ 
8 มีจิตสาธารณะ ในระดับ ดีเยี่ยม  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินผ่าน กิจกรรม
พัฒนานักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ดี 
 1.นักเรียนทุกระดับชั้นรักษาสุขภาพกายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยมี

น้ าหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโตตาม
ช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย มากกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
 
 
 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดี 



45 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่า
เป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
 1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาร่วมพัฒนาการศึกษา  เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 
 

ยอดเยี่ยม 

 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพด้านการพัฒนาวิชาการ ที่ชัดเจน
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้ได้รับรางวัลระดับภาค 2 รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 3. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
คร ูให้ได้รับรางวัลระดับภาค 2 รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
 1. จ านวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพไมน่้อยกว่า 

2 ครั้งต่อภาคเรียน 
 

ไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.5  สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง               
มีคุณภาพ  

 ยอดเยี่ยม 

 1.สถานศึกษามีโครงการที่หลากหลายในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2.สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และเกิด
กระบวนการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

 ยอดเยี่ยม 

 1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2.จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงการบริการสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา ค่า
เป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 

 ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

3.1 การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

 ยอดเยี่ยม 

 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้ 
วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่สามารถน าสามารถไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิต 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. จ านวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของนักเรียนและบริบทสถานศึกษา
และท้องถิ่น ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 3. จ านวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการจ าเป็น 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 
 1. สถานศึกษาสนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิ

ปัญหาท้องถิน่ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ยอดเยี่ยม 

 1.สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2.มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดู
ช่วยเหลือนักเรียน  

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียน  ยอดเยี่ยม 
 1. ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ

และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน และน าผลมาพัฒนานักเรียน 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้ 

 ยอดเยี่ยม 

 1. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

ดีเลิศ 

 

 
 



ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของนักเรียน 
     นักเรียนเป็นผู้มีความมุ่งมั่นรักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี  
เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม สามารถสร้างนวัตกรรมและเป็น
นวัตกร สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
ขึ้นด้วยตนเอง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมี
น้ าหนักตามเกณฑ์ มีการท ากิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียนคือกิจกรรมร่วมเผยแพร่-แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านนานาชาติด้านนาฏศิลป์ไทย -
พ้ืนบ้าน ณ เมือง CHANDIGARN และเมือง 
ROHTAK ประเทศอินเดีย  

 คุณภาพของนักเรียน 
     นักเรียนควรได้ รับการด า เนินการเร่ งพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติ และควรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ต่อเนื่อง และต้องพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
ควรได้รับการส่งเสริมด้านทัศนคติที่ดีงามต่อความเป็น
ไทย สถานศึกษาควรน าข้อมูลสารสนเทศจากการสรุป
ประเมินผลให้เป็นไปตามการด าเนินการวางแผนพัฒนา
ต่อไป ควรสร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากทุกภาคส่วนให้มากขึ้นทั้งผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
รัฐและเอกชน ทั้งนี้สถานศึกษาควรมีการจัดข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในระบบออนไลน์ของโรงเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจได้สะดวก และควรมีแบบส ารวจความถนัดของ
นักเรียนเพ่ือศึกษาต่อและประกอบอาชีพในระบบ
ออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนส ารวจความถนัดได้ด้วยตนเอง 
ควรจัดตลาดนัดอาชีพแก่นักเรียนปีละ1ครั้ง และควรมี
หลักสูตรให้นักเรียนได้ฝึกการท างาน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน
ระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     สถานศึกษามีการจัดระบบบริหาร มีเป้าหมาย
ชัดเจน มีใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การประชุมโดยใช้
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
นโยบายการศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ื น ฐ าน  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 5 5 1 โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ ใ ช้
กระบวนการวิจัยรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้รับ
รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน ) ระดับมัธยมศึกษา 
ประเภทจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน 
ประจ าปี 2562 จากหน่วยงาน EGAT Green 
Learning Awards โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน     
   เป็นส าคัญ 
     ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ ตามรูปแบบ Active learning ให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มี
การใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้  จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ครูผู้สอนมีนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนเป็นที่ประจักษ์จากการเข้า
ร่ วมการประกวดรางวั ล อันทรงคุณค่ า  OBEC 
AWARD  

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณควรพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา   
เพ่ือพัฒนานักเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของ     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ ง  มีส่ วนร่ วมรับผิ ดชอบต่อผลการ         
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา ส่งเสริมครูให้พัฒนาศักยภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้นและสร้าง
เครือข่ายวิชาการให้หลากหลาย เชื่อมโยงกับสังคมยุค
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน    
   เป็นส าคัญ 
     ครูผู้สอนควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ยังขาดการดูแล 
ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ตามแผนเฉพาะ
บุคคล 
 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดจ าแนก 

แยกแยะ และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น               
โดยฝ่ายวิชาการร่วมกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  
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    2. ด าเนินกิจกรรมโครงการให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านทักษะความรู้ทางอาชีพ และสังคมด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน           
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
    3. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม             
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
    4. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ ) ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
    5. ด าเนินกิจกรรมโครงการให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
   6. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 
 7.  โรงเรียนมีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
  8.  โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน เน้นยกระดับความก้าวหน้า             
ทางวิชาการทางด้านการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน 
 9.  โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
 10. โครงการส่งเสริมให้ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
 11. กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวม ให้นักเรียน                
มีความรู้สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
จัดกจิกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสนอความคิดเห็นด้านการจัดการศึกษาแก่นักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสืออ้างอิง 

 ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2559). แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report: SAR). โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ: กรุงเทพมหานคร. 
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แหล่งอ้างอิง 
ข้อมูลระดับสถานศึกษา 
 1.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) รายงานเปรียบเทียบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 
ลูกจ้างประจ า 

(คน) 
เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

(คน) 
พนักงาน
ราชการ 

รวม 
(คน) 

ปีการศึกษา 2560 3 44 8 5 14 1 76 
ปีการศึกษา 2561 1 46 8 4 12 1 72 
ปีการศึกษา 2562 1 45 8 4 10 1 69 

 
2) ข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการครู บุคลากร ทั้งหมด จ านวน 35 คน โดยจ าแนกตาม ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ,กลุ่มงาน/สาระการเรียนรู้,วุฒิการศึกษา จ านวน 35 คน และบุคลากร(ลูกจ้างประจ า)  จ านวน  -  คน 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ที ่ หมวด 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 พนักงานราชการ - 1 1 

2 ครูผู้ช่วย - 2 2 

3 ค.ศ.1 - 4 4 
4 ค.ศ.2 6 9 15 
5 ค.ศ.3 9 4 13 
6 ค.ศ.4 - - - 
  รวม 15 20 35 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 1 - 1 
2 สนับสนุนการสอน - - - 
3 งานแนะแนว - - - 
4 ภาษาไทย - 5 5 
5 วิทยาศาสตร์ 4 6 10 
6 คณิตศาสตร์ - 6 6 
7 สังคมศึกษาฯ 2 3 5 
8 ศิลปศึกษา 3 1 4 
9 สุขศึกษาฯ 3 2 5 
10 การงานอาชีพฯ 6 6 12 
11 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7 
  รวม 20 35 55 

 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนใน
แต่กลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์/ภาค

เรียนที2่) 
บริหารการศึกษา 1 - 
สนับสนุนการสอน - - 
งานแนะแนว - - 
ภาษาไทย 5 24.00 
วิทยาศาสตร์ 10 23.22 
คณิตศาสตร์ 6 27.25 
สังคมศึกษาฯ 5 25.20 
ศิลปศึกษา 4 23.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 19.40 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 23.53 
ภาษาต่างประเทศ 7 23.86 

รวม 55 23.68 
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2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 51.46 29.42 23.71 30.19 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.74 33.64 28.33 31.05 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.91 32.98 26.98 30.22 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 

 
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 36.49 32.99 25.58 21.65 26.46 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.25 36.70 29.69 27.23 30.49 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 
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2) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 (แยกตามกลุ่มสาระ) 

ปี
การศึกษา 

ภาคเรียนที ่ กลุ่มสาระ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส รวม 
ร้อยละของผลการ
เรียน>=2.5ขึน้ไป 

2562 1 ภาษาไทย 202 162 238 165 127 43 96 18 3   1054 72.77 

2562 1 คณิตศาสตร์ 137 70 154 187 222 178 93 10 4   1055 51.94 

2562 1 วทิยาศาสตร์ 399 440 514 381 268 126 147 18   3 2296 75.52 

2562 1 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 317 219 248 196 204 78 53 22 4   1341 73.08 

2562 1 สุขศึกษาและพลศึกษา 741 205 146 92 26 9 5 3   6 1233 96.03 

2562 1 ศิลปะ 476 275 189 119 39 28 31 12 3   1172 90.36 

2562 1 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 427 260 297 232 195 135 81 11 3   1641 74.10 

2562 1 ภาษาต่างประเทศ 843 180 183 193 267 180 215 21 3 2 2087 67.03 

2562 1 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS) 19 47 66 48 42 16 21 6     265 67.92 

    ผลรวม 3561 1858 2035 1613 1390 793 742 121 20 11 12144 74.66 

    คดิเป็นร้อยละ 29.32 15.30 16.76 13.28 11.45 6.53 6.11 1.00 0.16 0.09 100.00   

  ร้อยละแยกตามกลุ่ม 74.66 11.45 13.89   

  กลุ่มแยกตามระดบัผลการเรียน กลุ่มสูง 
กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มต้น   
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 (แยกตามกลุ่มสาระ) 

ปี
การศึกษา 

ภาคเรียนที ่ กลุ่มสาระ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส รวม 
ร้อยละของผลการ
เรียน>=2.5ขึน้ไป 

2562 2 ภาษาไทย 293 153 164 115 90 30 34 19 4   902 80.38 

2562 2 คณิตศาสตร์ 151 102 212 278 184 119 35 7 2 3 1093 67.98 

2562 2 วทิยาศาสตร์ 401 365 468 363 244 84 58 16 3 9 2011 79.41 

2562 2 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 328 213 257 237 150 65 33 42 13   1338 77.35 

2562 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 749 264 147 27 19 3 2 10 3 11 1235 96.11 

2562 2 ศิลปะ 484 161 169 270 53 8 2 12 4   1163 93.21 

2562 2 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 437 285 325 174 231 25 49 25 1 5 1557 78.42 

2562 2 ภาษาต่างประเทศ 569 248 266 271 235 150 201 56 78 9 2083 65.00 

2562 2 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS) 63 28 45 27 40 27 15 19     264 61.74 

    ผลรวม 3475 1819 2053 1762 1246 511 429 206 108 37 11646 78.22 

    คดิเป็นร้อยละ 29.84 15.62 17.63 15.13 10.70 4.39 3.68 1.77 0.93 0.32 100.00   

  ร้อยละแยกตามกลุ่ม 78.22 10.70 11.09   

  กลุ่มแยกตามระดบัผลการเรียน กลุ่มสูง 
กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มต้น   
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3) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

ระดับชั้น 
ประเมิน
รายข้อ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 รวม 

ม.1-6 
จ านวน 

765  คน 

ระดับ 3 738 684 685 665 689 666 731 710 723 681 
ร้อยละ 96.47 89.41 89.54 86.93 90.07 87.06 95.56 92.81 94.51 89.02 
ระดับ 2 20 74 73 93 69 92 27 48 35 77 
ร้อยละ 2.61 9.67 9.54 12.16 9.02 12.03 3.53 6.27 4.58 10.07 
ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ระดับ 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ร้อยละ 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

 
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

ระดับชั้น 
ประเมิน
รายข้อ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 รวม 

ม.1-6 
จ านวน 

761  คน 

ระดับ 3 709 695 683 672 673 700 717 728 752 691 
ร้อยละ 93.17 91.33 89.75 88.30 88.44 91.98 94.22 95.66 98.82 90.80 
ระดับ 2 44 58 70 81 80 53 36 25 3 62 
ร้อยละ 5.78 7.62 9.20 10.64 10.51 6.96 4.73 3.29 0.39 8.15 
ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ระดับ 0 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 
ร้อยละ 1.05 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.05 1.31 
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4) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา)  ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

ระดับชั้น ประเมินรายข้อ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 รวม 

ม.1-6 จ านวน 765  
คน 

ระดับ 3 633 585 566 568 596 575 
ร้อยละ 82.75 76.47 73.99 74.25 77.91 75.16 
ระดับ 2 125 173 192 190 162 183 
ร้อยละ 16.34 22.61 25.10 24.84 21.18 23.92 
ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ระดับ 0 7 7 7 7 7 7 
ร้อยละ 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

 
 
ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

ระดับชั้น ประเมินรายข้อ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 รวม 

ม.1-6 จ านวน 761  
คน 

ระดับ 3 637 616 534 550 563 585 
ร้อยละ 83.71 80.95 70.17 72.27 73.98 76.87 
ระดับ 2 115 135 216 200 187 165 
ร้อยละ 15.11 17.74 28.38 26.28 24.57 21.68 
ระดับ 1 1 2 3 3 3 3 
ร้อยละ 0.13 0.26 0.39 0.39 0.39 0.39 
ระดับ 0 9 9 9 9 9 9 
ร้อยละ 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 
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3. แหล่งเรียนรู้ 
1) สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

ตารางที่ 13 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
เป้าหมาย 

(คน) 
จุดประสงค์ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน 300 860 แหล่งค้นคว้านอกเวลาเรียน 
2. ศูนย์การเรียนรู้อ าเภองาว 15 50 จัดประชุมสัมมนา/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯ 100 200 ศึกษาเอกสาร/สื่อ 
4. ห้องแนะแนว 50 250 แนะแนวการศึกษาต่อ/กยศ. 
5. ห้องพยาบาล 80 860 บริการด้านสาธารณสุข 
6. ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต 100 860 สืบค้นข้อมูล 

 
ตารางที่ 14 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
เป้าหมาย จุดประสงค์ 

1. วัดพระธาตุล าปางหลวง 2 นักเรียน ศึกษา 
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่
เมาะ) 

2 นักเรียน เข้าค่ายกิจกรรมโรงเรียน            
สีเขียว 

3. วัดเจ็ดยอด 1 นักเรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/
เรียนรู้ทางด้านศาสนา 

4. หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ 3 นักเรียน ศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา 
5. เวียงกุมกาม 2 นักเรียน ศึกษาประวัติศาสตร์ 
6. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

1 นักเรียน ศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านพืชพรรณธรรมชาติ 

7. มหาวิทยาลัยพะเยา 1 นักเรียน ศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม 
8. วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง 10 นักเรียน ศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม 
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

1 นักเรียน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 

10. ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรบ้านทุ่งศาลา 1 นักเรียน นักเรียนสามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ด้านการเกษตร 

11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 นักเรียน  
12. ITSC ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 นักเรียน เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี 

13. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 1 นักเรียน ศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา 

14. วัดพระสิงห์ 1 นักเรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/
เรียนรู้ทางด้านศาสนา 

15. สวนสัตว์เชียงใหม่ 1 นักเรียน เรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
เป้าหมาย จุดประสงค์ 

16. วัดเจดีย์หลวง 1 นักเรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/
เรียนรู้ทางด้านศาสนา 

17. วัดป่าดาราภิรมย์ 1 นักเรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/
เรียนรู้ทางด้านศาสนา 

18. วัดร่องขุ่น 1 นักเรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/
เรียนรู้ทางด้านศาสนา 

19. สามเหลี่ยมทองค า 1 นักเรียน ศึกษาประวัติ/วัฒนธรรม/
เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจ 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ 
ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2562 

กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละตามเกณฑ์ 
ยอดเยี่ยม (5) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ดีเลิศ (4) ร้อยละ 70 - 79 
ดี (3) ร้อยละ 60 – 69 
ปานกลาง (2) ร้อยละ 50 – 59 
ปรับปรุง (1) ต่ ากว่าร้อยละ 50 

กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ หลักฐาน/
ร่องรอย 

รางวัล ร้อยละตามเกณฑ์ 

ยอดเยี่ยม (5) มี ระดับประเทศ/นานาชาติ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด/เป็นแบบอย่าง/ 
มีความเป็นเลิศ/มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง/
มีนวัตกรรม 

ดีเลิศ (4) มี ระดับภาค/จังหวัด มีการพัฒนา/เป็นระบบ/มีการบูรณาการ/
หลากหลายรูปแบบ 

ดี (3) มี ระดับหน่วยงานต้นสังกัด/
หน่วยงานในก ากับ 

เป็นที่ยอมรับ/เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด/
ครบกระบนการ/เหมาะสม/เพียงพอ 

ปานกลาง (2) มี ระดับโรงเรียน/ศูนย์/
เครือข่าย/กลุ่มโรงเรียน 

มีบางส่วน/เป็นไปตามเป้าหมายบางส่วน 

ปรับปรุง (1) มี/ไม่มี ไม่มี ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด/ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน/ไม่สอดคล้อง/ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ไม่ส่งเสริม/ไม่ส่งผล 

  

ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพนักเรยีน  
1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
3. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 63 ที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                 
และแก้ปัญหา  
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน                  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 3  
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน(ชุมนุม/ชมรม)             

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ ผ่าน  
2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ที่มีผลการเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)            
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

1.จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 ที่มีผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

2. นักเรียนได้รับรางวัลระดับภาค การแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 รางวัลต่อ 1 ปี
การศึกษา  

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา             

ในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 

2. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไปของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(o-net) ระดับโรงเรียนจ านวน 4 รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ข้ันพ้ืนฐาน)  
3. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไปของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(o-net) ระดับโรงเรียนจ านวน 5 รายวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ข้ันพื้นฐาน) 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 ที่มีผลการเรียนกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
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มาตรฐานการศึกษา 
 2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น              

หรือประกอบอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับ ดีเยี่ยม   
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย ในระดับ ดีเยี่ยม 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอด                
ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับภาค                      
1 รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 1. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ ในระดับ ดีเยี่ยม  
2. จ านวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีผลการประเมินผ่าน กิจกรรมพัฒนานักเรียน                
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 1.นักเรียนทุกระดับชั้นรักษาสุขภาพกายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยมีน้ าหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ใน

เกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผล                

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
2. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาร่วมพัฒนาการศึกษา  

2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพด้านการพัฒนาวชิาการ ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ สง่ผล              

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2. สถานศึกษาด าเนินการพฒันาคุณภาพวชิาการ สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้รับรางวัลระดบัภาค 
2 รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 
3. สถานศึกษาด าเนินการพฒันาคุณภาพวชิาการ สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพครู ให้ได้รับรางวลัระดับภาค 2 
รางวัล ต่อ 1 ปีการศึกษา 
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1. จ านวนครูไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพไมน่้อยกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน 
2.5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 1.สถานศึกษามีโครงการที่หลากหลายในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
2.สถานศึกษาสนับสนนุส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
 1. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม              

กับสภาพของสถานศึกษา 
2.จ านวนนักเรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงการบริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
3.1 การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่สามารถน าสามารถไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิชีวติ 
2. จ านวนครูไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วย               
การเรียนรู้ธรรมชาติของนักเรียนและบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่น ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสามารถ
น าไปปฏบิัติได้จริง 
3. จ านวนครูไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้
วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1. สถานศึกษาสนับสนนุการใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญหาท้องถ่ิน ที่เอ้ือ            

ต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสใหน้ักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. สร้างและพฒันาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับนักเรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรูแ้ละจุดประสงค์
การเรียนรู ้

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 1.สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูช่วยเหลือนักเรียน  
3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียน 
 1. ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน และน าผลมา
พัฒนานักเรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 1. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นระบบ 

2. เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ภาพสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2562 

 

1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 
2. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ 

 
3. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา)  

  
 

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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4. โครงการปลูกต้นไม้ในโรงเรียน 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 
5. โครงการค่ายพี่พบน้อง 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 
6. กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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7. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

  
สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 
8. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 
9. พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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10. กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

11. พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 
12. กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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13. กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร       
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 
14. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 
15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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16. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 

17. กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมที่ประเทศอินเดีย 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 

18. กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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19. พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 

20. กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 

21. ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์อ าเภองาว 

 

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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22. พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

23. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

24. กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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25. ค่ายกิจกรรมยุวกาชาด 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

26. กิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

27. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารท าดีด้วยหัวใจ 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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28. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : ไมบ่รรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 

29. กิจกรรมเด็กดี V-Star 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 

30. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

   

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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31. กิจกรรมวันคริสต์มาส 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

32. กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

33. กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่เกิดอัคคีภัย 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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34. การแข่งขันกีฬาเยาวชน จังหวัดล าปาง 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

35. งานวันครู 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

36. กิจกรรมวันตรุษจีน 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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37. สอบ V-Net ประจ าปีการศึกษา 2562 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

38. พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

39. สอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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40. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประชารัฐธรรมคุณคัพ ครั้งท่ี 8 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

41. กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ Open House 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

42. กิจกรรมการแข่งขันบรรยายธรรม 

 

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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43. กิจกรรมวันมาฆบูชา ที่วัดจองค า 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

44. กิจกรรมรักเธออ าเภองาว 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

45. รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ า 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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46. กิจกรรมเลือกตั้งสมัชชานักเรียน 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

47. กิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

48. รับการนิเทศติดตามโครงการห้องเรียนสีเขียว 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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49. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

50. กิจกรรมอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด สพม.35 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

 

51. กิจกรรมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลงาวและชาวบ้านหมู่บ้านดงท่ีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 

  

สรุปผลการด าเนินงาน : บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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ค ำสั่ง  โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ 
ที่   85 / ๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ   
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕62 

….................................................................... 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔5 ได้

ก ำหนดควำมมุ่งหมำยและหลักกำรส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและ
จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ ๔๗  ก ำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วยระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและระบบ
ประกันคุณภำพภำยนอก  มำตรำ ๔๘ ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ ๑ เรื่องกำรบังคับ
บัญชำข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสถำนศึกษำ แต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนปฏิบัติหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่สั่งกำรให้ค ำปรึกษำติดต่อประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวก             
ในกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  1. นำยบรรจง  สอนสมบูรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงพรรณี  ช้ำงเพ็ง   รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยเสน่ห์  ชุมแสน   รองประธำนกรรมกำร 
4. นำงจีรำรัตน์   แก้วบุญเรือง  กรรมกำร 
5. นำยฐิติ  นครสุวรรณ์  กรรมกำร 
6. นำงเพ็ญศรี        รุ่งฉัตร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  7. นำงอรพิน    ควรสุวรรณ  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  8. นำยพินิจ  ตำจีน   ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 2. คณะกรรมการด าเนินงาน จ ำแนกเป็นมำตรฐำนดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

นางธนิตา  สูงติวงศ์   ประธานคณะกรรมการด าเนนิงาน 
 

ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ประกอบกอบด้วย

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
1. นำงสำวนงนุช จิตตำ   ประธำนกรรมกำร  
2. นำงสำวดำนุมำศ    ทิยำว  กรรมกำร 
3. นำงสำวนิฤมล  โนวิชัย  กรรมกำร 
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มีหน้ำที่  
 -รวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสำรหลักฐำน ที่สะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อกำร และ
กำรคิดค ำนวณ 
 -สรุปผลข้อมูล สถิติ ให้อยู่ในรูปแบบสำรสนเทศ ที่สะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำร
สื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
 -เก็บรวบรวม ชิ้นงำน ผลงำนนักเรียน บันทึกกำรอ่ำน กำรค ำนวณ โครงงำนนักเรียน  
 -จัดท ำแฟ้มสรุปโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และ
กำรคิดค ำนวณ  
 

ตัวบ่งช้ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ตัวบ่งช้ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1. นำงธนิตำ  สูงติวงค ์  ประธำนกรรมกำร  
2. นำงกรรณิศำ  ธิปทำ   กรรมกำร 
3. นำงอรพิน  ควรสุวรรณ  กรรมกำร 
4. นำงสำวอรอนงค์ นำมวงค ์  กรรมกำร 
5. นำงสำวกิติวรำ เมืองมูล   กรรมกำร 
6. นำยภัทรพล  ควรสุวรรณ  กรรมกำร 

มีหน้ำที่  
 -รวบรวมข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลกำร
ประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ และเขียน ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ของนักเรียน  
 -สรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลกำรประเมินกำรอ่ำนคิด
วิเครำะห์ และเขียน ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ของนักเรียน ให้อยู่ในรูปแบบสำรสนเทศ 
 -สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ มัธยมศึกษำปีที่ 6 
 -สรุปข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ให้อยู่ในรูปแบบสำรสนเทศ 
 -สรุปข้อมูลจ ำนวนนักเรียน  
 

ตัวบ่งช้ี 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  1. นำงเบญญทิพย์   ธิกำนนท ์  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยสนธยำ  บุญค ำ   กรรมกำร 
มีหน้ำที ่
 -รวบรวมข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำค้นคว้ำอิสระ ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ
มัธยมศึกษำตอนปลำย  
 -วิเครำะห์ข้อมูล และจัดท ำเป็นสถิติ ในรูปแบบสำรสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำค้นคว้ำอิสระ 
ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 -รวบรวม และสรุปนวัตกรรมของนักเรียนที่เกิดจำกกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำค้นคว้ำอิสระทั้งระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 -รวบรวม และน ำเสนอ จัดท ำนิทรรศกำร ชิ้นงำน นวัตกรรมคัดสรร ของนักเรียน ในรำยวิชำค้นคว้ำ
อิสระทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย 
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ตัวบ่งชี้ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1. นำยมนตรี   รุ่งฉัตร   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอมรภัค  ธรรมสุภำ  กรรมกำร 
3. นำงชรินรัตน์  สิขิวัฒน์   กรรมกำร 

มีหน้ำที่ 
 -รวบรวมข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคอมพิวเตอร์ ทั้งในรำยวิชำพ้ืนฐำน รำยวิชำ
เพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 -รวบรวมข้อมูล สถิติ จ ำนวนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำร ที่ใช้ส ำหรับกำรบริหำร
จัดกำรของโรงเรียน และของนักเรียน  
 -รวบรวมข้อมูล สถิติกำรให้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ต กำรเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ต สถิติกำรใช้
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
 -วิเครำะห์ เปรียบเทียบข้อมูลในรูปแบบสำรสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคอมพิวเตอร์ 
สถิติกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และสถิติกำรเข้ำถึง
บริกำรอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 
 -รวบรวม น ำเสนอ จัดนิทรรศกำรผลกำรแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 

 
ตัวบ่งชี้ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการงานอาชีพ ประกอบด้วยคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนดังนี้  
1. นำงสำวอรุณีย์ กองนำค   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมพงษ์   อินต๊ะเสน  กรรมกำร 
3. นำงทัศนพร  นำมวงค ์  กรรมกำร 
4. นำยมำณพ  ปิยะชำติวัฒนกุล  กรรมกำร 

มีหน้ำที่ 
 -รวบรวม ข้อมูล สถิติ รำยวิชำที่เปิดสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรอำชีพและเทคโนโลยี  
 -สรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำที่เปิดสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี  
 -สรุปสถิติ สำรสนเทศ ผลกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพของนักเรียน 
 -สรุปสถิติ สำรสนเทศ ทุนกำรศึกษำของนักเรียน  
 -จัดท ำแฟ้มสรุปโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนแนะแนวกำรศึกษำ และเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 
ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ตัวบ่งช้ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ตัวบ่งช้ี 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ตัวบ่งช้ี 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ประกอบด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี้  
 1. นำยฐิติ  นครสุวรรณ  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงจีรำรัตน์  แก้วบุญเรือง  กรรมกำร 
 3. นำยสมพงษ์  อินต๊ะเสน  กรรมกำร 
 4. นำงกรณิศ  หำญกิจอุดมสุข  กรรมกำร 
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5. ว่ำที ่ร.ต.เชำวน์วัศ  รว่มชำติ   กรรมกำร 
6. นำยเสน่ห์  ชุมแสน   กรรมกำร 
7. นำยภูวนำถ  สร้อยทอง  กรรมกำร 
8. นำงสำวนภัสรำ นัดดำกุล  กรรมกำร 
9. นำงธนิตำ  สูงติวงศ ์  กรรมกำร 
10.นำงสมบูรณ์  ใจเอ้ือน   กรรมกำร 
11.นำยดุสิต  กันทะมำ  กรรมกำร 

มีหน้ำที่  
1. รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปโครงกำร สรุปกิจกรรม ที่สะท้อนคณะลักษณะและค่ำนิยมที่ดี สะท้อน

ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  
2. รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปโครงกำร รำงวัล ที่สะท้อนถึงกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำม

แตกต่ำงและหลำกหลำย 
3. สรุปข้อมูล สถิติ กำรใช้ห้องสมุด 

 
ตัวบ่งช้ี 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ประกอบด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้  
1. นำงสำวอนุธิตำ   ปวงแก้ว   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสุภำพรรณ คงสนุ่น   กรรมกำร 
3. นำงกรณิศ  หำญกิจอุดมสุข  กรรมกำร 

หน้ำที่ 
1. รวบรวมข้อมูล แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. รวบรวมข้อมูล SDQ ของนักเรียน 
3. รวบรวมข้อมูล แล้วน ำมำสรุปข้อมูลสุขภำวะทำงร่ำงกำยของนักเรียน 
4. รวบรวมข้อมูล สรุปเป็นสถิติ และข้อมูลกำรใช้ห้องพยำบำล 
5. จัดท ำแฟ้มสรุปโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 นางพรรณี ช้างเพ็ง   ประธานคณะกรรมการด าเนนิงาน 
ตัวชี้วัด 2.1  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนดังต่อไปนี้  

1.นำยเสน่ห ์  ชุมแสน   ประธำนกรรมกำร 
2.นำยเกรียงศักดิ์  จ ำปำอูป   กรรมกำร 
3.นำงสำวดำนุมำศ ทิยำว   กรรมกำร 
4.นำงวำทิณี  ท้ำวใจยำ  กรรมกำร 

มีหน้ำที่ 
 -รวบรวม แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แผนกลยุทธ์ 
โครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 -รวบรวม รำยงำนสำรสนเทศโรงเรียน รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำที่        
ผ่ำนมำ 
 -รวบรวม ร่องรอยเอกสำรหลักฐำนที่บ่งชี้ในกำรวิเครำะห์ก่อนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี  
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 -จัดท ำสรุปโครงกำรของโรงเรียนในปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2561 และ ปีงบประมำณ 
2560 
 -จัดท ำข้อมูล สถิติ  กำรจัดสรรเงินอุดหนุนรำยหัว กำรประมำณรำยจ่ำยเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กำรประมำณเงินเรียนฟรี 15 ปี 
 
ตัวช้ีวัด 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1. นำงพรรณี  ช้ำงเพ็ง   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยฐิติ  นครสุวรรณ  กรรมกำร 
3. นำยเสน่ห์  ชุมแสน   กรรมกำร 
4. นำยเกรียงศักดิ์ จ ำปำอูป   กรรมกำร  
5. นำงสำวนำฎหทัย สิทธิบุญ   กรรมกำร 
6. นำงเบญจมำภรณ์    จิตมนตรี  กรรมกำร 

มีหน้ำที่ 
 -รวบรวมข้อมูล ทฤษฏีในกำรบริหำรกำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ แล้วน ำสังเครำะห์ถึงทฤษฏีที่
น ำมำซึ่งผลต่อกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 -รวบรวมข้อมูล สถิติ รำงวัลผลงำนของโรงเรียนในระดับชำติ ระดับภำค ระดับจังหวัด 
 -รวบรวมข้อมูล สถิติ รำงวัลผลงำนของนักเรียน ในระดับชำติ ระดับภำค ระดับจังหวัด 
 -รวบรวมข้อมูล สถิติ รำงวัลของผู้อ ำนวยกำร ในระดับชำติ ระดับภำค ระดับจังหวัด 
 -รวบรวมข้อมูล สถิติ รำงวัลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับชำติ ระดับภำค 
ระดับจังหวัด 
 -จัดท ำนิทรรศกำร กำรแสดงผลงำนของกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ รำงวัลแห่ง
ควำมส ำเร็จ ในระดับประเทศ ระดับภำค 
 
ตัวช้ีวัด 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้  
  1. นำงเพ็ญศรี    รุ่งฉตัร   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงกรรณิศำ  ธิปทำ   กรรมกำร 
  3. นำยสมพงษ์  อินต๊ะเสน  กรรมกำร 
  4. นำงสำวนิฤมล  โนวิจัย   กรรมกำร 
  5. ว่ำที่ ร.ต.เชำวน์วัศ  ร่วมชำติ   กรรมกำร 
  6. นำงสำวพัชรำภรณ์ บุญเรือง   กรรมกำร 
  7.นำยสนธยำ  บุญค ำ   กรรมกำร 
  8. นำยทรงฤทธิ์  ใหม่คำมิ   กรรมกำร 
  9. นำงสำวอรอนงค์ นำมวงค์   กรรมกำร 
  10.นำงมำลำ  จิตรรักชำติ  กรรมกำร 
  11.นำงสำวภัทิรำ กำวินันท์  กรรมกำร 
  12.นำยวิชัย  วงค์ไชย   กรรมกำร 
มีหน้ำที่ 
 -รวบรวม แผนพัฒนำวิชำกำร หลักสูตรสถำนศึกษำ แผนกำรก ำกับนิเทศ กำรติดตำมกำรประเมินผล
ของสถำนศึกษำ 
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 -รวบรวม ข้อมูล สถิติงำนวิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
 -รวบรวม ข้อมูล สถิติ ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
 -จัดท ำแฟ้มสรุปโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 -จัดท ำแฟ้มกำรด ำเนินงำนหลักสูตร ทวิศึกษำ 
 -จัดท ำแฟ้มสรุปโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมนักเรียนด้ำนกีฬำ 
 
ตัวช้ีวัด 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ดังต่อไปนี้ 

1. นำงจีรำรัตน์  แก้วบุญเรือง  ประธำนกรรมกำร 
3.นำงพนำรุ้ง   ดุลยธรรม   กรรมกำร  
4.นำงสำวอธิฐำน  ปันงำม   กรรมกำร  

มีหน้ำที่ 
 -รวบรวมแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 -รวบรวม แผนพัฒนำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล (ID PLAN) 
 -รวบรวม ข้อมูล สถิติ กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 -สรุป สถิติ ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู สำขำวิชำ ข้อมูลอัตรำก ำลัง จ ำนวนบุคลำกร  
 
ตัวช้ีวัด 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ตัวช้ีวัด 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 

1.นำยฐิติ  นครสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
2.นำยทรงฤทธิ์  ใหม่คำมิ   กรรมกำร 
3.นำยมนตรี  รุ่งฉัตร   กรรมกำร 
4.นำงรจนำ  จันทร์ทิพย์  กรรมกำร 
5.นำงผ่องพรรณ  จิตสง่ำ   กรรมกำร 

มีหน้ำที่  
 -รวบรวม แผนกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน   
 -จัดท ำแฟ้มสรุปโครงกำรที่เกี่ยวข้องกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อกำร
บริหำรจัดกำร อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย 
 -จัดเตรียมดูแลสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ให้พร้อมใช้ และมี
ควำมปลอดภัย 
 -จัดท ำแฟ้มสรุปโครงกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวชี้วัด 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ตัวชี้วัด 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
ตัวชี้วัด 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
ตัวชี้วัด 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 
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  1. นำงเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงกรณิศ  หำญกิจอุดมสุข  กรรมกำร 
  3. นำงธนิตำ  สูงติวงศ ์  กรรมกำร 
  4. นำงสำวชฏำพร ยินดี   กรรมกำร 
มีหน้ำที่ 
 -ศึกษำทฤษฏี ศึกษำระบบ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและกำรปฏิบัติจริง แล้วน ำมำสังเครำะห์
เป็นโมเดลปัจจุบันของโรงเรียน ในระบบจัดกำรเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก
พิเศษ  ระบบกำรวัดผลประเมินผล ของโรงเรียน 
 -ออกแบบระบบ แล้วจัดท ำโมเดล ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ของโรงเรียน  
 -ออกแบบระบบ แล้วจัดท ำโมเดล กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 
 

3.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   มีหน้ำที่ น ำข้อมูลที่ได้จำก
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนในตัวชี้วัด มำสังเครำะห์ข้อมูล จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมกำรประเมิน
คุณภำพคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2561 สรุปผลและน ำเสนอผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้รับทรำบ และรำยงำนยังหน่วยงำน
ต้นสังกัด ประกอบด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้  

1.1 นำงเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร   ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงวิชัย  วงค์ไชย    กรรมกำร 
1.3 นำงสำวอำทิติพร แสนจักร  กรรมกำร 
1.4 นำงสำวภัชษนัญฑ์ พรมเกศำ  กรรมกำร 
3.3นำยอรพิน   ควรสุวรรณ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.4นำยพนิิจ   ตำจีน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.5 นำงสำวชฎำพร ยินดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

           สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน มีนำคม  พ.ศ.2563 
 

                                      
 

             (นายบรรจง   สอนสมบูรณ์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
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แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  สหวิทยาเขตบุญวาทย์ 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงจาก: แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของ นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ  
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องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่าด้วยการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงประกาศใช้ 

1.2 การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ของแต่ละมาตรฐาน 
1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแตล่ะมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุม่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

องค์ประกอบท่ี 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
 2.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพผู้เรยีนที่สะท้อนคณุภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเปน็รูปธรรม โดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
2.3 การก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้รียนร่วมรับผิดชอบและบทบาทหน้าท่ีของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใหส้อดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 
2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
2.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.8 การก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบตัิที่ชัดเจน 
2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 3.1 การจดัโครงสร้าง / ระบบการบริหารของสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

3.2 การก าหนดผูร้ับผดิชอบและจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลมุ เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรอืการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงาน  
ต้นสังกัด 
3.3 การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชนในการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาการเรยีนการสอน 

องค์ประกอบท่ี 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.1 การน าแผนปฏิบตัิการประจ าสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว้ 

4.2 ผู้รับผิดชอบและผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ี และความรับผดิชอบตามที่ ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน (ต่อ) 

องค์ประกอบท่ี 5 การติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 5.1 การตดิตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
5.2 การด าเนินการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 6.1 การก าหนดผูร้ับผดิชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
6.2 การประเมินและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

องค์ประกอบท่ี 7 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 7.1 การจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้การประเมนิแนวใหม่ 
7.2 การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ 
7.3 การเผยแพรร่ายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบท่ี 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 8.1 การพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
8.2 การน าผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน 
     อย่างต่อเนื่อง 
8.3 การรับการตดิตาม ประเมินคณุภาพการศึกษาเพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานตน้สังกัด และหน่วยงานภายนอก 
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ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย     ใน (........)  ตามระดับคุณภาพแต่ละรายการประเด็นการประเมิน ที่สอดคล้องกับคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม = 5     ดีเลิศ = 4     ดี=3    ปานกลาง =2     ปรับปรุง = 1  
 
องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

1.1 การศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานและ
ประเด็นพิจารณา    
ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามท่ี
กฎกระทรวง
ประกาศใช้  

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ              
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ  จนน าไปสู่
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- กฎกระทรวง  การประกัน
คุณภาพ พ.ศ.2561 

- ค าสั่งโรงเรียน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
- ประกาศมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(……) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ             
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม จนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดี 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน จนน าไปสู่การประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง จนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

1.2 การก าหนด            
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของ    
แต่ละมาตรฐาน 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบท
ของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ค าสั่งโรงเรียน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- ประกาศค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา 

 - บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายตามบริบทของสถานศึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดี 
(……) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของสถานศึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา แต่ยังไม่เหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

1.3 มีการประกาศ       
ค่าเป้าหมาย แต่ละ
มาตรฐานว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก
รับทราบ 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

- ประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา 

- หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

- บันทึกการประชุม 
- หลักฐานการประชาสัมพันธ์ 
 

ดีเลิศ 
(……) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ 

ดี 
(…………) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษารับทราบ 

ปานกลาง 
(…………) 

 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

ปรับปรุง 
(…………) 

 

ไม่มีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย (1.1+1.2+1.3)/3 
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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 องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้ข้อมูล
ตามสภาพจริง 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- บุคลากรในสถานศึกษา 
- ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
- ค าสั่งมอบหมายงานของ

โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- เอกสารหลักฐานการ 

SWOT หรือเทคนิคอ่ืน ๆ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปีของ

สถานศึกษา 
- รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
- เอกสารที่เกีย่วข้องกับการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

ดีเลิศ 
(……) 

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ดี 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาแต่ยังขาด
ความเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง         
แต่ยังไม่หลากหลาย 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ หรือมีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา   
แต่ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ยังไม่ครบถ้วน ทันสมัย และไม่พียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
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2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และ
เป้าหมายด้านต่างๆ 
โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- หนังสือเชิญ  
- ค าสั่งมอบหมายงานของ

โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ดีเลิศ 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดี 
(……) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ปานกลาง 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่ไม่สะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีบุคลากรบางฝ่ายมีส่วนร่วม 

ปรับปรุง 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาแต่ขาดความถูกต้อง หรือข้อมูลวารสนเทศยังไม่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และไม่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม หรือขาดการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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2.3 ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานกิจกรรม
โครงการที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้กระบวนการท างานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและด าเนินการในทุกระบบ 
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษา     

ของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการจัดการ 

ศึกษา 
- แผนปฏิบัติ       

ประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
- เอกสารงานวิจัยของ

สถานศึกษา 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 

ดีเลิศ 
(…………) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้กระบวนการท างานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและด าเนินการในทุกระบบ 
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา   

ดี 
(……) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้กระบวนการท างานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและด าเนินการในทุกระบบ ครอบคลุม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา   

ปานกลาง 
(…………) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้กระบวนการท างานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา   

ปรับปรุง 
(…………) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้  การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา   
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2.4 การก าหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากร
ในสถานศึกษาและ
ผู้เรียนร่วม
รับผิดชอบและ
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้เรียนอย่างชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

ก าหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่
ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ  

- บุคลากรในโรงเรียน 
- ผู้ปกครอง 
- ค าสั่งมอบหมายงาน   

ของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- คู่มือการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัด

การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการ        

ประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
- เว็บไซต์ของโรงเรียน 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน 

ดีเลิศ 
(…………) 

ก าหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่
ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 

ดี 
(……) 

ก าหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วม
รบัผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไป
ตามปฏิทินที่ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

ปานกลาง 
(…………) 

ก าหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 

ปรับปรุง 
(…………) 

ก าหนดบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจน หรือขาดความครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
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2.5 การใช้งบประมาณ 
และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับ
กิจกรรม โครงการ 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัด

การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- รายงานประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
- เอกสารการเงินและบัญชี

ของโรงเรียน 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกือบทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดี 
(……) 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีแผนการก าหนดการใช้งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือมีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เวลาอย่างไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่าของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
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2.6 การเสนอแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
 

ดี 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
 

ปานกลาง 
(……) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่ได้เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 



102 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

2.7 การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
(……) 

มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

- ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- เอกสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่โรงเรียนจัดท าข้ึน 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- เว็บไซต์ของโรงเรียน 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยเกือบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ 

ดี 
(…………) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตาม
ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่
ส าคัญยังขาดความชัดเจน ไม่สมบูรณ์ 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ขาดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตาม
ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือไม่มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย
ที่ส าคัญ 
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2.8 การก าหนดปฏิทิน
การน าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 
(……) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี        
มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ 
กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- ค าสั่งมอบหมายงานของ

โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัด

การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี      
ชัดเจนครบถ้วนเกือบในทุกโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 

ดี 
(…………) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี       
ชัดเจนครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี        
ไม่ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม  
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
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2.9 การเสนอแผนปฏิบัติ
การประจ าปีต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ให้ความ
เห็นชอบ 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ         
และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานประจ าปี 

ดีเลิศ 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ  
อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
 

ดี 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ     
และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
 

ปานกลาง 
(……) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ     
แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 
 

 
สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)/9 
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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3.1 การจดัโครงสร้าง / 
ระบบการบริหารของ
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างชัดเจน และเอื้อต่อการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- หัวหน้ากลุ่มงาน  
- ค าสั่งมอบหมายงานฯ  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- แผนภูมิการบริหารงาน  
 

ดีเลิศ 
(……) 

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน และเอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ดี 
(…………) 

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา 
และเอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และเอื้อต่อ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป  
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3.2 การก าหนด
ผู้รับผิดชอบและ
จัดระบบสารสนเทศ
ให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุม เป็น
ปัจจุบัน สะดวกต่อ
การเข้าถึงและการ
ให้บริการหรือการ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- หัวหน้ากลุ่มงาน  
- ค าสั่งมอบหมายงานฯ  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- แผนภูมิการบริหารงาน  
 

ดีเลิศ 
(……) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ดี 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ แต่มีข้อมูล
สารสนเทศยังไม่ครอบคลุม และบางส่วนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศท่ีเป็นระบบไม่เป็นหมวดหมู่ หรือ
ข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน 
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3.3 การน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประ
โยชนในการบริหาร
จัดการศึกษา และ
การพัฒนาการเรียน
การสอน 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านการวางแผน 
ด าเนินการ ก ากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียน
การสอน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- หัวหน้ากลุ่มงาน  
- ค าสั่งมอบหมายงานฯ  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- แผนภูมิการบริหารงาน  
 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านการวางแผน 
ด าเนินการ ก ากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียน
การสอน 
 

ดี 
(……) 

มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการและ 
การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการหรือ 
การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนา 
การเรียนการสอน 
 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย (3.1+3.2+3.3)/3 
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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4.1 การน าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี           
สู่การปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการที่
ก าหนดไว้ 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ครบถ้วน        
เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- นักเรียน  
- ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- แบบบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน  
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- รายงานประจ าปี  
- ภาพถ่ายกิจกรรม  
- สื่อ วีดิทัศน์น าเสนอ

กิจกรรม/ผลงาน/ข้อมูลสถิติ
ต่าง ๆ ฯลฯ 

- สังเกตบรรยากาศการท างาน
ของบุคลากรในโรงเรียน  

ดีเลิศ 
(……) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ระหว่าง            
ร้อยละ 70-79 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม  
 

ดี 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ระหว่าง       
ร้อยละ 60-69 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม  
 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ระหว่าง       
ร้อยละ 50-59ของจ านวนโครงการ กิจกรรม  
 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ น้อยกว่า          
ร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
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4.2 ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามที่ ได้
ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตัิตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบตามทีไ่ด้
ก าหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป                    
พึงพอใจการด าเนินงาน 

- ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- นักเรียน  
- ผู้ปกครอง  
- ผู้แทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏบิัติการประจ าปี  
- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- แบบบนัทึกที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน  
- รายงานผลการปฏิบัตงิาน  
- รายงานประจ าปี  
- ภาพถ่ายกิจกรรม  
- สื่อ วีดิทัศน์น าเสนอกิจกรรม/

ผลงาน/ข้อมูลสถิติตา่ง ๆ ฯลฯ 
- สังเกตบรรยากาศการท างาน

ของบุคลากรในโรงเรียน  

ดีเลิศ 
(……) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตัิตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบตามทีไ่ด้
ก าหนด โดยร้อยละ 70-79 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ
และทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70-79 พึงพอใจการด าเนินงาน 

ดี 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตัิตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบตามทีไ่ด้
ก าหนด โดยร้อยละ 60-69 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ
และทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 60-69 พึงพอใจการด าเนินงาน 

ปานกลาง 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตัิตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบตามทีไ่ด้
ก าหนด ร้อยละ 50-59 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใชง้บประมาณและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 50-59 พึงพอใจการด าเนินงาน 

ปรับปรุง 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบตัิตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบตามทีไ่ด้
ก าหนด หรือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือมีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่า หรือผู้เกีย่วข้องน้อยกว่าร้อยละ 50 พึง
พอใจการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย (4.1+4.2)/2 
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

5.1 การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจ   
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ 

ดี 
(……) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือไม่มี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

5.2 การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษา 

 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและ เครื่องมือ
ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพฒันาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

ดี 
(……) 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 
 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

5.3 รายงานและน าผล
การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและ 
น าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอน 
 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม 
- สรุปผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพฯ  
 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายและ 
น าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 
 

ดี 
(……) 

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและ 
น าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 
 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการน าผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไม่มีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

5.4 เตรียมการและให้
ความร่วมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้น
สังกัด 

 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความ
ร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม  
- แผนการประเมินคุณภาพฯ 
- เครื่องมือการประเมิน

คุณภาพฯ 
- แบบบันทึกผลการประเมินฯ  
- สรุปรายงานผลการประเมินฯ 
- รายงานประจ าปีของ

สถานศึกษา 
- บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ ฯ 
 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมการ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงาน 
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ดี 
(……) 

สถานศึกษามีการเตรียมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมการ แต่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ 
บางอย่างขาดความครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไม่มีการเตรียมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 5 การติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย (5.1+5.2+5.3+5.4)/4 
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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6.1 การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้าง
ความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมาย
งานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความ
เข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจ   ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ 

ดี 
(……) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้าง
ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือไม่มีกระบวนการ
สร้างความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 



115 
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6.2 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาท้ังระดับ
บุคคลและระดับ
สถานศึกษาด้วย
วิธีการที่เหมาะสม 

 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

สถานศกึษามีการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาท่ี
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
และมีการจัดท ารายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน 
 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
- บันทึกการนิเทศของผู้

นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
- บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์ 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาท่ี
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
 

ดี 
(……) 

สถานศึกษามีการประเมินคณุภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาท่ี
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีวิธีการที่เหมาะสม 
 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีวิธีการที่เหมาะสม 
  
 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไม่มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย (6.1+6.2)/2 
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

7.1 การจดัท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใช้การ
ประเมินแนวใหม่  

ยอดเยี่ยม 
(……) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคณุภาพ
ผู้เรยีนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจกัษ์ (evidence based assessment) 
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการจัดการข้อมูล

สารสนเทศ 
- รายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- บุคลากรในสถานศึกษา 
- บุคลากรภายนอก

สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(…………) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคณุภาพ
ผู้เรยีนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตดัสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert 
judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ ์(evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ด ี
(…………) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคณุภาพ
ผู้เรยีนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตดัสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert 
judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ ์(evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ปานกลาง 
(…………) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาครอบคลุม      
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่ยังไมส่ะท้อนคณุภาพผูเ้รียนและผลส าเร็จของการบริหารจัด
การศึกษา 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาหรือมกีาร
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่ไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน
และผลส าเรจ็ของการบริหารจัดการศึกษาที่ครอบคลุมตามตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หรือไม่ผู้
มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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7.2 การน าเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึง
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ 
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- บันทึกการประชุม 
- รายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน บุคลากร
ในสถานศึกษา 

- คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ดีเลิศ 
(…………) 

น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด  และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา   

ดี 
(……) 

น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ ตามช่วงเวลา
ที่ก าหนด และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 

ปานกลาง 
(…………) 

น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ทัน    
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่ได้น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
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7.3 การเผยแพร่รายงาน
ต่อสาธารณชน 
หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาดว้ยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน า
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผูไ้ด้รับการเผยแพร่  และน าไปใชส้ าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

- เอกสาร เว็บไซต์ เอกสาร 
หรือสื่อต่าง ๆ ที่สรุปเพ่ือ
เผยแพร่การประเมิน
คุณภาพภายใน 

- รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

- บันทึกความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการ
เผยแพร่ 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาดว้ยรูปแบบและวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน าข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่  และน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  

ดี 
(……) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาตอ่หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้
ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาตอ่หน่วยงานตน้สังกัด และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อสาธารณชน หน่วยงานตน้
สังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 7 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย (7.1+7.2+7.3)/3 
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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8.1 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับ
ครูและบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษา 
และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้  

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ              
และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติของสถานศึกษา 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ค าสั่งมอบหมายงาน  
- บันทึกการประชุม 
- รูปภาพ 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ      
และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                 
จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติของสถานศึกษา  

ดี 
(…………) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ       
และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ปานกลาง 
(……) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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8.2 การน าผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาจากการ
ประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการ
บริหารและการเรียน
การสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้ 

- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
- รายงานผลการด าเนินงาน

ของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุม 
- บุคลาภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(……) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ดี 
(…………) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้นสังกัด        
มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้นสังกัด    
มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน หรือมีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาใช้แต่ขาดการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

8.3 การรับการติดตาม 
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือน าผล
มาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงาน
ภายนอก 

 

ยอดเยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม น่าเชื่อถือ 
และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหนว่ยงานภายนอก 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 

- ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก 

- บันทึกการประชุม 
- สรุปผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพฯ  
 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม และให้
ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

ดี 
(……) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ  ทั้งด้านข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และให้ความร่วมมือในการ
ประเมินคุณภาพเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานตน้สังกัด และหนว่ยงานภายนอก 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ ทั้งดา้นข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานตน้
สังกัด และหน่วยงานภายนอก 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ แต่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
การด าเนินงานต่าง ๆ ไม่ครบถว้น ไม่ชัดเจน และไม่น่าเชื่อถือ แต่ให้ความร่วมมือในการ
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  คะแนนเฉลี่ย (8.1+8.2+8.3)/3 
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2561) 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ล าปาง 

 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3.67 3 ดี 
องค์ประกอบท่ี 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.33 3 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3.67 3 ดี 
องค์ประกอบท่ี 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.00 4 ดีเลิศ 
องค์ประกอบท่ี 5 การติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3.00 3 ดี 
องค์ประกอบท่ี 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3.00 3 ดี 
องค์ประกอบท่ี 7 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 3.67 3 ดี 
องค์ประกอบท่ี 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3.00 3 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม (1+2+3+4+5+6+7+8)/8 3.42 3 ดี 
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
  
ลงชื่อ ......................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ ................. .....................กรรมการ ลงชื่อ ......................................กรรมการและเลขานุการ 
      (นายบรรจง สอนสมบูรณ์)             (นายวิชัย วงค์ไชย)           (นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร) 
 
ลงชื่อ ......................................กรรมการ  ลงชื่อ ......................................กรรมการ  
       (นางอรพิน ควรสุวรรณ)              (นายพินิจ ตาจีน)   
 
 


