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การให๎ความเห็นชอบเอกสาร 
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ค าน า 
 

 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ   ได๎ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือมุํงให๎การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามกรอบการประเมินระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด๎วย  มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ ๔ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยประเมินตามสภาพจริงและเก็บรวบรวมข๎อมูลรํองรอย
หลักฐานในการท างานมาวิเคราะห์  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการด าเนินการเอกสารนี้ 
 การวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนในครั้งนี้  คณะผู๎ประเมินฯได๎รํวมกัน
จัดท าข๎อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียน  น าเสนอจุดเดํนและจุดควรพัฒนา  รวมทั้งทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให๎มีศักยภาพ  มีความพร๎อมในการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ   
 ส าหรับเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ของโรงเรียน  
ขอขอบคุณทุกทํานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการประเมินและการจัดท ารายงาน  มา  ณ  โอกาสนี้  หวังวํารายงานนี้
จะเป็นประโยชน์ตํอการด าเนินงานด๎านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 
 
 
 

 
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  พัทลุง  เขต  ๑ 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียน  วีรนาทศึกษามูลนิธิ  ที่อยู่  ๘๑  ต าบลคูหาสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์  ๐-๗๔๖๑-๐๗๑๓  โทรสาร  ๐-๗๔๖๑-๗๓๕๖  
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑.  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร 
ผู้ลงนามแทน

ผู้รับ
ใบอนุญาต 

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ครู บุคลากรอื่น ลูกจ้าง 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

๑ ๑ ๑ ๕๗ ๖ ๑6 
 

 ๒. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลกร 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ม.๖ ปวส. อ่ืนๆ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
๕ ๖๑ ๒ ๒ 12 

 ๓. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน( เฉพาะคุณครูที่ท าการสอน )  

สาขาที่จบ จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  ๑  คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑.บริหารการศึกษา ๔ - 
๒.คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐ 
๓.วิทยาศาสตร์ ๕ ๒๑ 
๔.ภาษาไทย ๖ ๑๘ 
๕.ภาษาอังกฤษ 7 ๑๘ 
๖.สังคมศึกษาฯ ๖ ๑๗ 
๗.คหกรรมศาสตร์ ๒ ๑๓ 
๘.สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๑๔ 
๙.ศิลปะ/ดนตรี ๔ ๑๖ 
๑๐.การประถมศึกษา ๖ ๒๑ 
๑๑.การศึกษาปฐมวัย ๖ ๒๔ 
๑๒.คอมพิวเตอร์ ๓ ๑๕ 
๑๓.อ่ืนๆ ๒๖ ๑๗ 
รวม 82 ๑๗ 
 



๒ 
 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รวม   ๑,๕๙๕   คน  ( ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย.  ๒๕๕๙) 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อนุบาล ๑ ๒ ๒๗ ๒๗ ๕๔ ๒๗ 
อนุบาล ๒ ๓ ๕๙ ๔๔ ๑๐๓ ๓๔ 
อนุบาล ๓ ๓ ๖๖ ๔๙ ๑๑๕ ๓๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๕๘ ๕๒ ๑๑๐ ๓๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔ ๕๗ ๗๗ ๑๓๔ ๓๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔ ๗๙ ๗๔ ๑๕๓ ๓๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔ ๗๗ ๗๐ ๑๔๗ ๓๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓ ๖๐ ๗๖ ๑๓๖ ๔๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓ ๕๗ ๗๕ ๑๓๒ ๔๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔ ๙๑ ๙๐ ๑๘๑ ๔๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔ ๘๙ ๑๐๒ ๑๙๑ ๔๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๗๒ ๖๗ ๑๓๙ ๔๖ 

รวมทั้งหมด ๔๐ ๗๙๒ ๘๐๓ ๑,๕๙๕ ๔๐ 

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ
สถานศึกษา 

คําเฉลี่ยของนักเรียนที่ได๎ผลการการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  -  ๒๕๕๙ 

 

 
 

จากแผนภูมิ  พบวํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖  มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ
๓ ขึ้นไปทุกวิชาสู งกวําปีการศึกษาที่ผํ านมา  ยกเว๎นกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ ซึ่งแสดงวํานักเรียนมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

๖๘.๕๓ 
๕๙.๗๖ ๖๔.๙๔ 

๗๐.๖๔ 

๙๑.๙๖ 

๗๖.๔๗ 
๘๑.๙๘ 

๓๘.๐๔ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 



๓ 
 

 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ
สถานศึกษา (ตํอ) 

คําเฉลี่ยของนักเรียนที่ได๎ผลการการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  -  ๒๕๕๙ 

 

 
 
      จากแผนภูมิ  พบวํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  -  ๓  มีผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับ  ๓  ขึ้นไปสูงกวําปีการศึกษาที่ผํานมา  ยกเว๎นกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  ซึ่งแสดงวํานักเรียนมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒.๓๓ 

๒๗.๙๔ 

๓๖.๑๖ 

๑๖.๗๙ 

๘๑.๒๘ 

๕๔.๖๔ 

๘๙.๙๕ 

๒๙.๓๖ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 



๔ 
 

๑.๕  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙   

 

 
 

 โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 

ด้านภาษา ๔๔.๓๙ ๕๖.๒๗ ๕๔.๑๖ ๕๑.๐๐ 

ด้านค านวณ ๓๔.๓๙ ๔๑.๒๐ ๓๘.๔๓ ๓๖.๙๙ 

ด้านเหตุผล ๔๙.๖๘ ๕๙.๒๗ ๕๖.๗๘ ๕๓.๓๘ 

รวม ๓ ด้าน ๓๕.๒๐ ๓๘.๗๐ ๓๘.๙๒ ๓๘.๒๙ 

 
 
 

๔๔.๓๙ 

๓๔.๓๙ 

๔๙.๖๘ 

๓๕.๒๐ 

๕๖.๒๗ 

๔๑.๒๐ 

๕๙.๒๗ 

๓๘.๗๐ 

๕๔.๑๖ 

๓๘.๔๓ 

๕๖.๗๘ 

๓๘.๙๒ 

๕๑.๐๐ 

๓๖.๙๙ 

๕๓.๓๘ 

๓๘.๒๙ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตผุล รวม ๓ ด้าน 

โรงเรียน 

จงัหวดั 

สงักดั 

ประเทศ 



๕ 
 

๑.๖  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
 ๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา   ๒๕๕๙   

 
 

 
 

 
โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย ๕๒.๔๘ ๕๗.๔๖ ๕๖.๕๒ ๕๒.๙๘ 

คณิตศาสตร์ ๓๓.๕๘ ๔๖.๓๒ ๔๖.๒๗ ๔๐.๔๗ 

วิทยาศาสตร์ ๓๘.๓๔ ๔๕.๐๐ ๔๔.๓๔ ๔๑.๒๒ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๓ ๓๔.๓๕ ๔๕.๐๔ ๓๔.๕๙ 

สังคมศึกษาฯ ๔๖.๒๕ ๕๑.๕๐ ๕๑.๑๕ ๔๖.๖๘ 

ค่าเฉลี่ย๕ รายวิชา ๓๙.๘๔ ๔๖.๙๗ ๔๘.๖๖ ๔๓.๑๙ 

 
 

๕๒.๔๘ 

๓๓.๕๘ 

๓๘.๓๔ 

๒๘.๕๓ 

๔๖.๒๕ 

๓๙.๘๔ 

๕๗.๔๖ 

๔๖.๓๒ ๔๕.๐๐ 

๓๔.๓๕ 

๕๑.๕๐ 

๔๖.๙๗ 

๕๖.๕๒ 

๔๖.๒๗ 
๔๔.๓๔ ๔๕.๐๔ 

๕๑.๑๕ 
๔๘.๖๖ 

๕๒.๙๘ 

๔๐.๔๗ ๔๑.๒๒ 

๓๔.๕๙ 

๔๖.๖๘ 
๔๓.๑๙ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

โรงเรียน 

จงัหวดั 

สงักดั 

ประเทศ 



๖ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา   ๒๕๕๙   

 

 
 

 
โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย ๔๔.๕๗ ๔๘.๔๖ ๔๕.๘๖ ๔๖.๓๖ 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๖๒ ๒๙.๓๕ ๒๙.๘๘ ๒๙.๓๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๗๑ ๓๕.๐๓ ๓๕.๒๑ ๓๔.๙๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๖๘ ๓๐.๓๙ ๓๔.๙๑ ๓๑.๘๐ 
สังคมศึกษาฯ ๔๗.๔๓ ๕๐.๒๘ ๔๘.๗๕ ๔๙.๐๐ 
ค่าเฉลี่ย ๕รายวิชา ๓๕.๒๐ ๓๘.๗๐ ๓๘.๙๒ ๓๘.๒๙ 

 
 
 

๔๔.๕๗ 

๒๓.๖๒ 

๓๑.๗๑ 

๒๘.๖๘ 

๔๗.๔๓ 

๓๕.๒๐ 

๔๘.๔๖ 

๒๙.๓๕ 

๓๕.๐๓ 

๓๐.๓๙ 

๕๐.๒๘ 

๓๘.๗๐ 

๔๕.๘๖ 

๒๙.๘๘ 

๓๕.๒๑ ๓๔.๙๑ 

๔๘.๗๕ 

๓๘.๙๒ 

๔๖.๓๖ 

๒๙.๓๑ 

๓๔.๙๙ 

๓๑.๘๐ 

๔๙.๐๐ 

๓๘.๒๙ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

โรงเรียน 

จงัหวดั 

สงักดั 

ประเทศ 



๗ 
 

๑.๗  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

จ านวนผู้เรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  -  มัธยมศึกษาปี่ท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

  แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่ผู๎ เรียนใช๎มากที่สุดคือห๎องคอมพิวเตอร์และห๎องสหกรณ์  
ห๎องสมุด  สถานศึกษาจะจัดเป็นห๎องสมุดมีชีวิตหรือห๎องสมุดเคลื่อนที่   ซึ่งผู๎เรียนสามารถศึกษาหาความรู๎ได๎ทุก
ทีใ่นโรงเรียน   สํวนการใช๎ห๎องวิทยาศาสตร์สถานศึกษาจัดห๎องวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 

๙๕.๐๖ 

๗๖.๐๕ 
๗๙.๘๕ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 



๘ 
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  -  มัธยมศึกษาปี่ท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

 
 

แหลํงการเรียนรู๎ภายนอกห๎องเรียน  สถานศึกษาจะจัดให๎มีความเหมาะสมกับผู๎เรียน  โดยนักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖ จะใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในจังหวัด  สํวนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  -  ๓  จะจัดให๎
ทั้งแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในจังหวัดและตํางจังหวัด  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรง   และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
1.8  ข้อมูลงบประมาณ  ปีการศึกษา  2559 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน  (บาท  ) 
1 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน            22,698,927.11 
2 เงินอุดหนุนอ่ืน                    62,545.43 
3 อาหารเสริมนม               1,971,522.00 
4 อาหารกลางวัน               4,367,156.05 
5 อุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี               3,167,484.00 
6 รับคืน                  259,945.00 

รวม 32,257,579.59 
 

 
 

๘๓.๒๑ ๘๓.๒๑ ๘๓.๒๑ 

๗๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๓.๖๘ 

๑๐๐.๐๐ 

๘๓.๒๑ 

๑๐๐.๐๐ 

๓๘.๑๐ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 



๙ 
 

๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

 มาตรฐาน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในด๎านการอํานออก  เขียนได๎  คิดวิเคราะห์

เป็น มีการจัดกิจกรรม การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห์ให๎เป็นไปตามความสามารถและตามศักยภาพของ
นักเรียน สํงเสริมการอําน การเขียน การคิดวิเคราะห์ เชํนจัดให๎มีการแขํงขันทักษะการอํานเขียน คิดวิเคราะห์ทั้ง
ในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน  มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบระดมสมอง โดยวิธีการเพ่ือนชํวยเพ่ือน 
นักเรียนคนที่เรียนเกํงชํวยสอนนักเรียนที่เรียนอํอน  และเมื่อนักเรียนกลับบ๎าน พํอและแมํก็จะชํวยสอนลูก                
ครูใช๎เทคนิคการสอนที่หลากหลายในรูปแบบการเรียนซํอมเสริม การสอบอําน เขียน  คิดวิเคราะห์เป็นรายบุคคล  
การใช๎สื่อจากนวัตกรรมจัดท าเป็นสื่อการเรียนการสอน  มีการท าวิจัยแก๎ปัญหาของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  และใน
ชั่วโมงเพ่ิมเวลาเรียนลดเวลารู๎ก็จัดท าคลินิกภาษาให๎กับผู๎เรียนที่ยังอํานและเขียนยังไมํคลํองจัดการเรียนการสอน
ยังได๎ยึดแนวนโยบายของโรงเรียนเป็นส าคัญ คือ สอนตามแผนการสอนที่จัดท าขึ้นโดยเน๎นการอํานออก เขียนได๎ 
วิเคราะห์เป็น เชํน การจัดท าชุดกิจกรรม แบบฝึกหัด ข๎อสอบ  มีการทดสอบเมื่อเรียนจบ๑บท หรือ๑หนํวยการ
เรียนรู๎ทดสอบโดยใช๎เครื่องมือวัดของโรงเรียน ของเขตพ้ืนที่และเครื่องมือวัดของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยจากการท าแบบทดสอบเดือนละ ๑ ครั้งการพัฒนาโดยการน าผลการสอบของผู๎เรียนจากโรงเรียน เขตพ้ืนที่ 
และส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน ามาเปรียบเทียบความก๎าวหน๎าของการสอบแตํละครั้งและน าไปใช๎ในการ
พัฒนาตํอไป 

จะเห็นได๎วําจากการจัดกจิกรรมตามแนวโนบายของสถานศึกษา  ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖ 
มีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น 
 ด๎านการสื่อสาร คิดค านวณและคิดวิเคราะห์มีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  
ครูจัดการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามศักยภาพของผู๎เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐาน  ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง  แบบกระบวนการกลุํมกระบวนการใช๎ปัญหาเป็นหลัก  เน๎นเรื่องการสื่อสาร คิดค านวณและคิด
วิเคราะห์ โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ให๎สามารถสื่อสาร คิดค านวณและคิดวิเคราะห์ ในชีวิติประจ าวันได๎เป็น
อยํางดี โดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎และแหลํงสืบค๎นข๎อมูล ได๎แกํห๎องสมุด และนอกจากนี้สถานศึกษาได๎มีการ
ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เน๎นการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน 
 ด๎านการใช๎เทคโนโลยีมีการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน  โดยการจัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบการ
รํวมมือกันจัดการเรียนรู๎และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือการรํวมมือกันในหลายๆสํวน  เชํน ผู๎เรียน   
ครู  สถานศึกษาและชุมชน  แบบลงมือปฏิบัติจริง  พัฒนาครูให๎มีการจัดอบรมครูเกี่ยววิธีสอนให๎ตรงตาม
ศักยภาพผู๎เรียน  และใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหลํงเรียนรู๎และแหลํงสืบค๎นข๎อมูล  
ครูผู๎สอนรํวมกันก าหนด  วางแผนการจัดการเรียนรู๎  การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 



๑๐ 
 

 นอกจากนี้  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในชั่วโมงเรียนและชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎ เพ่ือ
พัฒนาความสามารถของผู๎เรียนให๎มีความก๎าวหน๎ายิ่งขึ้นและผู๎เรียนสามารถน าไปปรับใช๎ในการอยูํรํวมกันใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข  เน๎นการพัฒนาด๎านคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสมกับวั ยของผู๎เรียน อีกทั้งมี
กระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลายให๎เป็นไปตามศักยภาพของผู๎เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน  โดยการจัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบการรํวมมือ
กันเรียนรู๎  คือการรํวมมือกันในหลายๆสํวน  เชํน  ผู๎เรียน  ครู  สถานศึกษาและชุมชน   แบบลงมือปฏิบัติจริง  
ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สืบค๎นข๎อมูลตํางๆ และสร๎างสรรค์ชิ้นงาน  แบบใช๎
กระบวนการคิด ผู๎เรียนได๎วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะความส าคัญ ความจ าเป็นในการใช๎เทคโน โลยีในชีวิต 
ประจ าวัน แบบใช๎การสืบค๎น ผู๎เรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และสืบค๎นข๎อมูล  แสวงหาความรู๎จากสื่อ
เทคโนโลยีได๎ด๎วยตนเอง พัฒนาครูให๎มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให๎ตรงตามศักยภาพผู๎เรียน    ใช๎สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลํงเรียนรู๎และแหลํงสืบค๎นข๎อมูล ครูผู๎สอนรํวมกันก าหนด วางแผน 
การจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการนอกจากนี้ สถานศึกษาได๎ด าเนินการพัฒนาด๎าน
เทคโนโลยีให๎กับผู๎เรียนโดยมีการจัดชุมนุมคอมพิวเตอร์  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีในการ
เรียนรู๎ โครงการจัดสรร ซื้อ ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือให๎เพียงพอตํอการจัดการเรียนรู๎  
และมีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน เพ่ือให๎น าไปปรับใช๎ในการอยูํรํวมในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข เน๎นการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน เป็นต๎น 

  การเตรียมความพร๎อมในด๎านการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  และจัดกระบวนการเรียนแบบติวเข๎ม 
โดยจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  ซึ้งมีการรํวมมือในผู๎เรียน  ครู  และผู๎ปกครองแบบจริงจัง ในการจัด
กิจกรรมติวเข๎มเตรียมความพร๎อมในการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET) นั้นใช๎เวลา
ในการจัดกิจกรรมเป็น   ๒  ชํวงเวลา  คือ  ชํวงเวลาเช๎ากํอนเคารพธงชาติและเข๎าเรียน  ชํวงเวลาบํายในเวลาชั่วโมง
ซํอมเสริม รํวมเป็นระยะเวลา  ๒  เดือนกํอนการทดสอบความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET) 
โดยใช๎แบบทดสอบฉบับจริงในปีการศึกษาที่ผํานมา  ครูผู๎สอนรํวมกันวางแผนและก าหนดกิจกรรมในแตํละสาระ                
ที่สอบ  มีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนในแบบทดสอบทุกฉบับ 

  นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการจัดกิจกรรมติวเข๎มผู๎ เรียนเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการทดสอบ
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET)  อยํางตํอเนื่องทุกปีการศึกษา  วางแผนวิเคราะห์หาจุดเดํน
จุดด๎อยในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

 
๒. ผลการพัฒนา 
ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน  การเขียน  การสื่อสารได๎เป็นอยํางดี  มีความรู๎ในการอําน การเขียน

เหมาะสมกับวัยของตนเอง  สามารถแก๎ปัญหาได๎ มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณและคิดวิเคราะห์
สามารถสื่อสาร  ในชีวิติประจ าวันได๎เป็นอยํางดี  มีความรู๎ความเข๎าใจเหมาะสมกับวัยของตนเอง สามารถ
แก๎ปัญหาได๎  อํานออกเขียนได๎และผู๎เรียนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข   เป็นผู๎ที่มีคุณธรรมคุณธรรม  จริยธรรม
เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน  ผู๎เรียนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  สามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และสืบค๎น
ข๎อมูล  แสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีได๎ด๎วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จ าแนก  แยกแยะความส าคัญ  
ความจ าเป็นในการใช๎เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันที่ถูกต๎องและเหมาะสม   มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตํละรายวิชาในระดับ  ๓  ขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑ -  มัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ๘๑๐  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๖๒.๒๑  สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  ๖๒๕  คน   



๑๑ 
 

คิดเป็นร๎อยละ  ๔๘.๐๐  สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  ๗๑๐  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๔๓.๕๓  สาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๖๖๐  คน  คิดเป็นร๎อยละ ๕๐.๖๙  สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ๑,๑๐๗  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๘๔.๙๕  สาระการเรียนรู๎ศิลปะ  ๗๙๑  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๖๐.๗๑ 
สาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ   ๘๑๐  คน คิดเป็นร๎อยละ  ๖๒.๒๑  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถขั้น
พ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ   (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จ านวนนักเรียน 
๑๓๔  คน  ในการทดสอบ  (O-NET)  ท าให๎มีผลสัมฤทธิ์ ในวิชาภาษาไทยร๎อยละ  ๕๐  ขึ้นไปจ านวน  ๘๒  คน 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
อําน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  
๑ - ๖ 

ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสมารถในการอําน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
เขียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  
๑ - ๖ 

ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสมารถในการเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
 

 

๖๘.๙๖ ๕๖.๙๒ ๗๕.๑๖ ๗๒.๔๑ 
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๒๓.๔๕ 

๙.๓๕ ๘.๙๖ 
๗.๔๑ 

๑๖.๑๕ 

๑.๙๖ 
๑.๓๘ 

๙.๓๕ 

๒๓.๘๘ 

๐.๙๓ ๐.๗๗ ๕.๘๘ ๒.๗๖ ๐.๐๐ ๒.๒๔ 
๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑๒.๙๖ 
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๕๑.๐๓ 
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๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 



๑๒ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการอําน การเขียน  
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 
 
 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอําน  การเขียน  การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  –  มัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ระดับดีข้ึนไป 

 

 
       จากแผนภูมิ  พบวําผู๎เรียนสํวนใหญํมีความสามารถในการอําน  การเขียน  การ
สื่อสาร  และการคิดค านวณ  ระดับ  ดี  อยํางไรก็ตามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑ –
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ควรพัฒนาความสามารถดังกลําวให๎ดีขึ้น 

 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์
คิดอยํางมี
วิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
 

ร๎อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  – มัธยมศึกษาปีที่  ๓  ระดับดีข้ึนไป 

 
       จากแผนภูมิ  พบวําผู๎เรียนสํวนใหญํมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน ระดับ  ดี  อยํางไรก็ตามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่ ๑  –  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ควรพัฒนาความสามารถดังกลําวให๎ดีขึ้น 

 
 

๙๑.๖๗ 

๘๓.๐๘ 

๙๒.๑๖ 

๙๕.๘๖ 

๙๐.๖๕ 

๗๓.๘๘ 

๙๔.๐๓ 

๙๖.๒๒ 

๙๖.๙๕ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ป.๑ 

ป.๒ 

ป.๓ 

ป.๔ 

ป.๕ 

ป.๖ 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 

๖๔.๒๒ 

๘๖.๑๕ 

๘๘.๘๙ 

๘๔.๘๓ 

๑๐๐.๐๐ 

๗๒.๓๙ 

๙๗.๐๑ 

๙๕.๑๔ 

๙๘.๔๗ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ป.๑ 

ป.๒ 

ป.๓ 

ป.๔ 

ป.๕ 

ป.๖ 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 



๑๓ 
 

 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

ความสามารถ 
ในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร๎อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  – มัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ระดับดีข้ึนไป 

 
       จากแผนภูมิ  พบวําผู๎เรียนสํวนใหญํมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระดับ  ดี  อยํางไรก็ตามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๓  ควรเสริมทักษะดังกลําวให๎ดีขึ้น 

 
 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ความก๎าวหน๎า
ทางการเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา 

คําเฉลี่ยของนักเรียนที่ได๎ผลการการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  –  ๖  ปีการศึกษา    ๒๕๕๙ 

 

 
 

       จากแผนภูมิ  พบวํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖  มีผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับ  ๓  ขึ้นไปทุกวิชาสูงกวําปีการศึกษาที่ผํานมา  ยกเว๎นกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ  ซึ่งแสดงวํานักเรียนมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนตามหลักสูตร

๙๑.๗๔ 

๙๓.๒๘ 

๙๖.๖๔ 

๙๕.๒๔ 

๙๐.๖๕ 

๙๖.๙๗ 

๙๗.๑๔ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ป.๑ 

ป.๒ 

ป.๓ 

ป.๔ 

ป.๕ 

ป.๖ 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 

๖๘.๕๓ 
๕๙.๗๖ 

๖๔.๙๔ 
๗๐.๖๔ 

๙๑.๙๖ 

๗๖.๔๗ 
๘๑.๙๘ 

๓๘.๐๔ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๐.๐๐ 
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๑๔ 
 

สถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

ความก๎าวหน๎า
ทางการเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
(ตํอ) 

คําเฉลี่ยของนักเรียนที่ได๎ผลการการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  –  ๓  ปีการศึกษา    ๒๕๕๙ 

 
        จากแผนภูมิ  พบวํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  -  ๓  มีผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับ  ๓  ขึ้นไปทุกวิชาสูงกวําปีการศึกษาที่ผํานมา  ยกเว๎นกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ซึ่งแสดงวํานักเรียนมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
      จากแผนภูมิ  พบวําคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ผลคะแนนเฉลี่ยกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยร๎อยละ  ๕๐  ขึ้น
ไป 
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๓๘.๓๔ 

๒๘.๕๓ 
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๓๙.๘๔ 

๕๗.๔๖ 

๔๖.๓๒ ๔๕.๐๐ 

๓๔.๓๕ 

๕๑.๕๐ 
๔๖.๙๗ 

๕๖.๕๒ 

๔๖.๒๗ ๔๔.๓๔ 
๔๕.๐๔ 

๕๑.๑๕ ๔๘.๖๖ 

๕๒.๙๘ ๔๐.๔๗ 

๔๑.๒๒ 
๓๔.๕๙ 

๔๖.๖๘ 
๔๓.๑๙ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 
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๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษาฯ คา่เฉล่ีย ๕ รายวิชา 

โรงเรียน จงัหวดั สงักดั ประเทศ 



๑๕ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ(ตํอ) 

ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ความพร๎อมใน
การศึกษาตํอ 

ร๎อยละของของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

 
        จากแผนภูมิ  พบวําร๎อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ที่เรียนตํอในระดับ 
ที่สูงกวํา  ร๎อยละ  100 
 

 
 

๔๔.๕๗ 

๒๓.๖๒ 

๓๑.๗๑ 
๒๘.๖๘ 

๔๗.๔๓ 

๓๕.๒๐ 

๔๘.๔๖ 

๒๙.๓๕ 
๓๕.๐๓ 

๓๐.๓๙ 

๕๐.๒๘ 

๓๘.๗๐ 

๔๕.๘๖ 

๒๙.๘๘ 

๓๕.๒๑ ๓๔.๙๑ 

๔๘.๗๕ 

๓๘.๙๒ ๔๖.๓๖ 

๒๙.๓๑ 

๓๔.๙๙ 

๓๑.๘๐ 

๔๙.๐๐ 

๓๘.๒๙ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

โรงเรียน จงัหวดั สงักดั ประเทศ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ 



๑๖ 
 

๓. จุดเด่น 
๑.  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ผู๎เรียนกล๎าแสดงออกรําเริงแจํมใส  สุขภาพกายแข็งแรง  

และเป็นผู๎มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒.  ผู๎เรียนอํานหนังสือออกและอํานคลํอง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได๎ทุกคน  สามารถใช๎

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  สํงผลให๎สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูํในระดับดี 
 
จุดควรพัฒนา 
ผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ยังต๎องเรํงพัฒนาด๎านการอํานและเขียน  การแลกเปลี่ยน

ความรู๎  การแก๎ปัญหาตํางๆ  เพ่ือให๎เหมาะสม และควรสํงเสริมการอําน  การเขียนภาษาไทยเพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ภาษาไทยให๎ถูกต๎อง เรํงพัฒนาด๎านการสื่อสาร  การคิดค านวณและคิดวิเคราะห์   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ด๎านการเรียนให๎ดีขึ้น  เรํงพัฒนาด๎านการสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีได๎ด๎วย
ตนเอง  และเรํงพัฒนาด๎านการน าเทคโนโลยีไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันให๎ถูกต๎องและเหมาะสม  ปลูกผู๎เรียนใน
ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ของตนเอง  การท างานรํวมกันเป็นกลุํมยังขาดการวางแผน  ครูและบุคลากรทางการ
สอนควรชี้แนะแนวทางและการเก็บรวบรวมข๎อมูลควรเป็นปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมติวเข๎มผู๎เรียนเพ่ือเตรียม
ความพร๎อมในการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET)  ควรใช๎แบบทดสอบที่
หลากหลายและสอดคล๎องกับมาตรฐานในแตํ 

 
มาตรฐาน ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการวัดและประเมินจาก

กิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นตัวชี้ให๎เห็นถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทั้ง  ๘  ข๎อ และคํานิยมไทย  12  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. นอกจากนี้แล๎วสถานศึกษาจะเกิด
กระบวนการพัฒนาผู๎เรียนได๎นั้น  ครูถือเป็นผู๎มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ  ดังนั้น
สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  ๓  ปี  และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ตามมาตรฐานที่  ๑  
คุณภาพผู๎เรียน  สถานศึกษาได๎มีการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน  เพ่ือให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข โดยเน๎นการพัฒนาด๎านคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยผู๎เรียน  โดยจัดให๎มีโครงการและกิจกรรม
ตํางๆ  ซึ่งตามโครงการและกิจกรรมได๎เน๎นการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรมที่บํงบอกถึงความเป็นไทยได๎
เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน  ครูจัดการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามศักยภาพของผู๎เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบ
การระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบรํวมมือกันเรียนรู๎แบบใช๎กระบวนการคิด  กระบวนการใช๎ปัญหาเป็น
หลัก  การใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสํวนหนึ่งของ
การจัดการเรียนรู๎และการประเมินผู๎เรียน  เพื่อให๎ผํานเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดทุกระดับการศึกษา  
 ในด๎านสุขภาวะทางรํางกาย  สถานศึกษาได๎วัดภาวะทางรํางกายด๎วยเครื่องมือในการวัดตัวผู๎เรียนด๎าน  
ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความอดทน ความยืดหยุํนของรํางกาย และได๎น าผลการประเมิน พัฒนาผู๎เรียน และ
น าไปพัฒนาผู๎เรียน โดยเน๎นให๎ครูจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย  เชํน การเลํนฟุตซอล กรีฑา มวยไทย วํายน้ า 
เป็นต๎น และใช๎สอดแทรกในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎ และจัดท าโครงการออกก าลังกายยามเช๎า                      
(แอโรบิค) กีฬาสี กีฬา - กรีฑา และกิจกรรมโตไปไมํอ๎วนเป็นต๎น 



๑๗ 
 

๒. ผลการพัฒนา 
 ในด๎านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด๎านคุณลักษณะ ผู๎เรียนสํวนใหญํมีอันคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี
ทั้ง  ๘  ข๎อ  และคํานิยมไทย  12  ประการ  ตามนโยบายของ คสช. อยูํในเกณฑ์ดีเยี่ยม  และทางสถานศึกษา
สนับสนุนให๎นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทยโดยโครงการ  กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด  ผู๎เรียนสามารถแสดงออกถึงความเป็นไทยผํานทางโครงการคุณธรรมจริยธรรมคือ  นักเรียนมีความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดีงาม  เป็นผู๎มีมารยาท  แตํงกายดี  สะอาดเรียบร๎อย  เห็นคุณคําของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งามของไทยทั้งนี้ยังสนับสนุนให๎ผู๎เรียนท างานสืบค๎นข๎อมูลหรือแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีได๎ด๎วยตนเอง 
และสามารถวิเคราะห์  จ าแนกได๎วําสิ่งไหนดี  ส าคัญ  จ าเป็น  รวมทั้งรู๎เทําทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ว ในด๎านสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคมผลการวัดโดยภาพรวมผู๎เรียนอยูํในระดับดีเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ผู๎เรียนมีคุณลักษณะ
และคํานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
โดยไมํขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมที่ดีของ
สังคม 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไมํขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีของสังคมชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
 
       จากแผนภูมิ  พบวําผู๎เรยีนที่มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีของสังคมระดับดีเยี่ยม  มีจ านวน
มากกวําร๎อยละ  ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๙๖.๓๓ 

๙๗.๐๑ 
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ป.๑ 

ป.๒ 

ป.๓ 

ป.๔ 

ป.๕ 

ป.๖ 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 



๑๘ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
การยอมที่จะอยูํรํวมกัน
บนความแตกตํางและ
หลากหลาย 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ของผู๎เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  -  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ที่อยูํในระดับดีเยี่ยม 

 
 

      จากแผนภูมิ  พบวํา  ผู๎เรยีนที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายที่
อยูํในระดับดีเยี่ยม  มากกวําร๎อยละ  ๙๐ 

 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

สุขภาวะทางกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  –  มัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ที่อยูํในระดับดีเยี่ยม 

 
      จากแผนภูมิ  พบวําผู๎เรียนเกือบทุกระดับชั้นมีผลการประเมินด๎านสุขภาวะทาง
รํางกายและลักษณะจิตสังคม  ระดับดีเยี่ยม  มีจ านวนมากกวําร๎อยละ  ๙๐ 

 
 

๙๑.๗๔ 

๙๓.๒๘ 
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๙๖.๓๐ 
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ป.๒ 

ป.๓ 

ป.๔ 

ป.๕ 
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๙๒.๖๖ 

๙๗.๐๑ 

๙๒.๔๔ 

๙๕.๒๔ 

๙๓.๕๓ 

๙๖.๒๑ 

๙๔.๒๙ 

๙๔.๒๔ 

๙๒.๕๙ 

๘๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ป.๑ 

ป.๒ 

ป.๓ 

ป.๔ 

ป.๕ 

ป.๖ 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 



๑๙ 
 

๓. จุดเด่น 
 ๑.  ผู๎ เรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกาย  น้ าหนัก  และสํวนสูงตามเกณฑ์                         
มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ  ในเรื่องความมีระเบียบวินัย  
เคารพกติกา  และระเบียบของสังคม   
           ๒.  ผู๎เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือสนองอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
สามารถสวดมนต์หมูํท านองสรภัญญะและได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะ  รวมถึงผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู๎                   
อยูํอยํางพอเพียง  และมุํงมั่นในการท างาน  อยูํในระดับดีเยี่ยม  อีกทั้งผู๎เรียนยังสามารถเลํนกีฬาที่ชอบ                     
ที่มีความสามารถ  และได๎ท ากิจกรรมรํวมกันเป็นทีม  เป็นหมูํคณะ  และสามารถตํอยอดความสามารถทางด๎าน
กีฬาให๎อยูํในระดับที่สูงขึ้นได ๎
 

จุดควรพัฒนา 
 ครูควรสํงเสริมเรื่องคุณลักษณะที่ดีให๎กับนักเรียนตั้งแตํระดับอนุบาลเพ่ือเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมและ
จิตส านึกที่ดีให๎กับนักเรียนเชํน  พัฒนาทักษะและสํงเสริมนักเรียนให๎มีความช านาญในด๎านที่นักเรียนถนัดหรือ 
ปรับปรุงแก๎ไข  และพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถที่เดํนชัดเฉพาะด๎าน  เป็นต๎น  ผู๎เรียนในบางระดับชั้น                           
ยังต๎องเรํงพัฒนาในด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เนื่องจากผลการประเมินยังอยูํในระดับ  ดี  เนื่องจาก
สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนอาจท าให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข๎อบกพรํองลงไปบ๎าง  ทางโรงเรียนจึง
ต๎องเรํงพัฒนากันตํอไปในอนาคตและควรสํงเสริมนักเรียนด๎านกีฬาสี กีฬากรีฑา  และควรเน๎นความสามารถของ
นักเรียนในกีฬากรีฑา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

        มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ๓  ปี  และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 

แผนพัฒนาวิชาการ  แผนบริหารจัดการสารสนเทศ  แผนพัฒนาครู/บุคลากร  แผนการก ากับนิเทศและการ
จัดการสิ่งแวดล๎อม   โดยมีการวางแผนการพัฒนางานวิชาการ มุํงเน๎นครูบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการปฏิบัติและการพัฒนาผู๎เรียนโดยมี  โครงการที่เน๎นการเรียนรู๎จาก
ชุมชนและแหลํงเรียนรู๎ภายนอก  มีการจัดการท าแผนบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศที่เน๎นความถูกต๎อง  และ
เป็นข๎อมูลปัจจุบันมากที่สุด  มีการประเมินการจัดการศึกษาจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนรํวมกันใน
การก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน ตลอดทั้งมีการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎  มีการปรับพ้ืนที่บริเวณหน๎าเสาธงเป็นแหลํงเรียนรู๎ มีสถานที่ฝึกปฏิ บัติ
กิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎  การจัดมุมการศึกษา  การจัดกิจกรรมป้ายนิเทศ  การจัดกิจกรรม
ห๎องสมุดโดยการมีสํวนรํวมวางแผนการปฏิบัติ  การรํวมคิดรํวมท า ทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาและ
ที่ส าคัญมีปฏิทินการควบคุมการปฏิบัติงานทั้งท่ีออกเป็นประกาศและหนังสือแจ๎ง  
 

๒.ผลการพัฒนา 
๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ๓  ปี  ที่มีองค์ประกอบของแผนชัดเจนสามารถ

น าไปสูํการปฏิบัติได๎มีความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี  มีกิจกรรมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด มีโครงการส าคัญท่ีสํงผลตํอการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด๎วย 
  ๑) โครงการสํงเสริมคุณภาพ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณครู 
  ๒)โครงการสํงเสริมสุขภาพครู 
  ๓)โครงการพัฒนาครู  พัฒนาการเรียนรู๎  สูํความเป็นครูมืออาชีพ 

๔) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ด๎านผู๎เรียนสถานศึกษามีแผนพัฒนาวิชาการท่ีสอดคล๎องกับแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

ตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาชาติ  เพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น 
๑)โครงการทัศนศึกษาเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ 
๒)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT , O-NET  
๓)โครงการสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๔) โครงการภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
๕) โครงการกีฬาและนันทนาการ 
๖) โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๗) โครงการนักเรียนดีมีวินัย 
๘) โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๓. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล๎องกับสภาพปัญหาความต๎องการ 
พัฒนาของสถานศึกษา  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล๎องกับการพัฒนา
ผู๎เรียนทุกกลุํมเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ความช านาญ 



๒๑ 
 

๔. สถานศึกษามีข๎อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต๎องครบถ๎วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช๎ได๎และมีการ
ด าเนินการอยํางเป็นระบบและมีการจัดกิจกรรมสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมกระตุ๎นผู๎เรียนให๎ใฝ่เรียนรู๎ 

๕. การนิเทศก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเป็นระบบอยํางตํอเนื่อง 
เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

๖. การท างานเน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย  อันประกอบด๎วย  คณะกรรมการผู๎บริหาร
สถานศึกษา  กรรมการ  ๔  ฝ่าย  ผู๎ปกครองนักเรียน  สภานักเรียน  และชุมชน 

๗.  มีแผนก ากับติดตาม  ในลักษณะของปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปี 
 ๑) ประกาศของสถานศึกษา  เชํน  ปฏิทินการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานในชํวงปิดภาคเรียน 

๒) หนังสือแจ๎งการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
๑.การวางแผนพัฒนา
และด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ของผู๎เรียนรอบด๎านทุก
กลุํมเป้าหมาย  และ
ด าเนินการอยํางเป็น
รูปธรรม 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการเรียน  ผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 
ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  –  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        จากแผนภูมิ  พบวําผู๎เรียนน๎อยกวําร๎อยละ  ๕๐  มีผลการเรียนต่ ากวําระดับ  
๓  ขึ้นไป  ในวิชาภาษาอังกฤษ  สํวนวิชาอ่ืนๆ  นักเรียนมากกวําครึ่งหนึ่ง  มีผลการ
เรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 
 

 
 
 
 

๖๘.๕๓ 

๕๙.๗๖ 

๖๔.๙๔ 

๗๐.๖๔ 
๙๑.๙๖ 

๗๖.๔๗ 

๓๘.๐๔ 

๘๑.๙๘ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษาฯ 
สขุศึกษา ศิลปะ ภาษาองักฤษ การงานอาชีพฯ 



๒๒ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
การวางแผนพัฒนาและ
ด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ของผู๎เรียนรอบด๎านทุก
กลุํมเป้าหมาย  และ
ด าเนินการอยํางเป็น
รูปธรรม 

ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลการเรียน  ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 
ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
         จากแผนภูมิ  พบวําผู๎เรียนน๎อยกวําร๎อยละ  ๕๐  มีผลการเรียนต่ ากวําระดับ  
๓ ขึ้นไป  ในวิชาภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา ฯ และคณิตศาสตร์  สํวนวิชาอ่ืนๆ  
นักเรียนมากกวําครึ่งหนึ่ง  มีผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไป 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและ
บุคลากรให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางอาชีพ 

จ านวนครั้งที่ท่ีครูและบุคลากรได๎รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

 
       จากแผนภูมิ  พบวําครูและบุคลากรร๎อยละ  (  จ านวน 13  คน  )  ที่ได๎รับการ
อบรม  ๑๘.๐๖  พัฒนาวิชาชพีน๎อยกวํา  ๒  ครั้ง/ภาคเรียน 
 

 
 

๕๒.๓๓ ๒๗.๙๔ 

๓๖.๑๖ 

๑๖.๗๙ 
๘๑.๒๘ 

๕๔.๖๔ 

๒๙.๓๖ 

๘๙.๙๕ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษาฯ 

๐.๐๐ 
๑๘.๐๖ 

๕๒.๗๘ 

๒๙.๑๗ 
ไมเ่คยได้รับการพฒันา 

๑ ครัง้/๑ ภาคเรียน 

๒ ครัง้/๑ ภาคเรียน 

มากกวา่ ๒ ครัง้/๑ ภาคเรียน 



๒๓ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
การวางแผนการบริหาร
และการจัดการข๎อมูล
สารสนเทศอยํางเป็น
ระบบ 

      สถานศึกษาได๎น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารสถานศึกษามาใช๎   
ซึ่งประกอบด๎วยงานด๎านตํางๆ  ดังนี้ 
๑.งานระบบเครือขําย ( Network  Administration ) 
    - ดูแลทางด๎านระบบเครือขําย  ระบบ  Security  และ  Server 
    - ดูแลทางด๎านการให๎บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 
    - ดูแลระบบเครือขํายตํางๆในโรงเรียนทั้งหมด  เชํน  Office  ตํางๆในโรงเรียน  
ห๎องพักครู 
๒.งานซํอมบ ารุง  ( PC  Support  and  Maintenance ) 
    - ติดตั้ง  ดูแลและซํอมบ ารุงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช๎ในโรงเรียน 
    - บริการติดตั้ง  ซํอมแซมอุปกรณ์เสริมตํางๆ  เชํน  เครื่องพิมพ์  หมึกพิมพ์  ฯลฯ   
๓. งานสารสนเทศ  ( Information  and  Application  Development ) 
    - ดูแลระบบข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  เชํนข๎อมูลบุคลากรและนักเรียน
ทั้งหมด  ข๎อมูลการเงิน  ข๎อมูลการขาด  ลา  มา  สาย  ของครู  และนักเรียน 
    - จัดการอบรมให๎กับบุคลากร ในเรื่องที่เก่ียวกับการใช๎งานสารสนเทศของโรงเรียน 
๔. งานพัฒนาเว็บไซต์ 
    - น าเสนอข๎อมูล  ขําวสารตํางๆของโรงเรียนผํานทางเว็บไซด์  และ  Facebook 
    - สร๎างชํองทางเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหวํางนักเรียน  ครู  ผู๎ปกครอง  ศิษย์เกํา  
โรงเรียนทางเว็บไซด์ 
    - พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช๎ในการใช๎การบริหารจัดการของโรงเรียนผํานเว็บไซด์ของ
โรงเรียน 
 

 
ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

การมีสํวนรํวมของ
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย  และ
การรํวมกันรับผิดชอบ
ตํอผลการจัดการศึกษา
ให๎มีคุณภาพและได๎
มาตรฐาน 

ร๎อยละของเครือขํายที่เข๎ามามีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      จากแผนภูมิ  พบวําผู๎ปกครอง  กรรมการบริหารสถานศึกษา เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษามากกวําหนํวยงานอื่น 

 

๓๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ ๑๕.๐๐ 
๕.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

ผู้ปกครอง กรรมการบริหารสถานศึกษา สพป.พท.เขต ๑ อบจ. เครือขา่ยผู้ปกครอง 



๒๔ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 
สถานศึกษาก ากับ  
ติดตาม  และ
ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
อยํางเหมาะสม  ชัดเจน 

สถานศึกษาได๎ด าเนินการนิเทศก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ดังตํอไปนี้ 

๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จ านวน  ๒  ครั้ง 
๒. ประชุมคณะกรรมการภาคี  ๔  ฝ่าย  จ านวน  ๓  ครั้ง 
๓. ประชุมผู๎ปกครอง  จ านวน  ๒  ครั้ง 
๔. ประชุมครูและบุคลากรเดือนละ  ๒  ครั้ง 
๕. ประชุมคณะกรรมการวิชาการภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
๖. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
๗. ส ารวจความต๎องการของผู๎ปกครอง  ชุมชน  และท๎องถิ่น  ปีละ  ๑  ครั้ง 
๘. ส ารวจความพึงพอใจตํอการบริหารและการจัดการศึกษาปีละ  ๑  ครั้ง 
๙. ประชุมกลุํมบริหารงานตํางๆ กลุํมละ  ๒  ครั้ง/ภาคเรียน 
๑๐. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ภาคเรียนละ  ๑  

ครั้ง 
 

 
ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

การประเมินผล 
การบริหารและการจัด
การศึกษา 

ร๎อยละของการบรรลุเป้าหมายโครงการที่สนองตํอมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
 
        จากแผนภูมิ  พบวําโครงการที่สนองตํอมาตรฐานด๎านบริหารที่มีคําร๎อยละของ
การบรรลุเป้าหมายสูงสุด ในขณะที่โครงการที่สนองตํอมาตรฐานด๎านกระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญมีคําร๎อยละของการบรรลุเป้าหมายต่ าที่สุด 
 
 

 

๘๒.๐๐ 

๘๔.๐๐ 

๘๖.๐๐ 

๘๘.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๙๒.๐๐ 

๙๔.๐๐ 

๙๖.๐๐ 

๙๑.๒๕ 

๙๔.๔๔ 

๘๗.๕๐ ๘๗.๐๐ 



๒๕ 
 

๓. จุดเด่น 
๑.  ผู๎บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุํงมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 

สามารถเป็นแบบอยํางที่ดีในการท างาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความตั้งใจและมีความพร๎อมในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ตามบทบาท   

๒.  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ  สถานศึกษาได๎ใช๎เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี  เชํน  การประชุมแบบมีสํวนรํวม  การประชุมแบบระดมสมอง  การประชุมแบบกลุํม  เพ่ือให๎ทุก
ฝ่ายมีสํวนรํวมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต๎องการพัฒนา  
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ที่มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  
ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการ
ด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  สถานศึกษาได๎ใช๎การบวนการวิจัยในการรวบรวมข๎อมูลมา
ใช๎เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
๔. จุดที่ควรพัฒนา 
๑. เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน 
๒. สร๎างเครอืขํายความรํวมมือของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง  

มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ: ดี 
๑.กระบวนการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเริ่มจากการประชุมครูเพ่ือเรียนรู๎รํวมกันในการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดครูเข๎ารับการอบรมเรื่องการ
สอนคิด  การสอนโดยการปฏิบัติจริง สะเต็มศึกษา  แล๎วด าเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับโครงสร๎างเวลา
เรียน  ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎  ครูจัดท าหนํวยการเรียนรู๎  เขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการ
อํานออกเขียนได๎  การคิดค านวณ  การสื่อสารและสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดให๎มีการวัด
และประเมินผลระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  และรํวมการทดสอบระดับชาติทุกรายการ  สํงเสริมให๎ครูใช๎
กระบวนการวิจัยและครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎  น าสูํการสอนระดับชั้นเรียน ดังนี้ 

 
 ๑.๑  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 กระบวนการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวม  ครูได๎ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นให๎เรียนสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง การมีสํวนรํวม สร๎างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู๎  
ใช๎กระบวนการปฏิบัติ  และการประยุกต์น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน การใช๎สื่อ การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงแล๎วเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎  และจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู๎
ตามโครงการที่จัดท าขึ้นตามสภาพปัญหาในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่น าไปสูํ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด๎วย  ๑)โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ๒)โครงการศิลป์สร๎างสรรค์ โครงการลูกเสือเนตร
นารีมีการด าเนินกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง  (ชํวงชั้นที่๑)  กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตร
นารีส ารอง(ชํวงชั้นที่๒)  และกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง  (ชํวงชั้นที่๓)  ๓)โครงการสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  มีการด าเนินกิจกรรมสวดมนต์หมูํท านองสรภัญญะ  กิจกรรมยิ้มงําย ไหว๎สวย  และกิจกรรม
แตํงกายดีมีสงํา  ๔)โครงการกีฬาและนันทนาการด าเนินกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชมพู-เหลืองเกมและกิจกรรมกีฬา-
กรีฑา  จังหวัดพัทลุง  ๕)โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนามีการด าเนินกิจกรรมวันวิสาขบูชา  กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา/เข๎าพรรษา  และกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ  ๖)โครงการวันส าคัญมีการด าเนินกิจกรรมวันไหว๎ครู 
กิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและ
กิจกรรมวันขึ้นปีใหมํ  ๗)โครงการอาคารสถานที่มีการด าเนินกิจกรรมประกวดห๎องเรียนดีเดํน  ๘)โครงการ
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพมีการด าเนินกิจกรรมอนามัยโรงเรียน  กิจกรรมโภชนาการดีชีวีมีสุข  กิจกรรมรณรงค์
ต๎านยาเสพติดและกิจกรรมการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและ  ๙) โครงการลดเลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 

 
 ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

          แผนการจัดการเรียนรู๎ครูได๎จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่บูรณาการสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นตาม
กรอบหลักสูตรท๎องถิ่นของ สพป.พัทลุง เขต ๑   เน๎นการเรียนรู๎จากภูมิปัญญา  และศึกษาเรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎  ตามโครงการที่ระบุไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย  ๑)โครงการสัมพันธ์ชุมชนมีการด าเนิน
กิจกรรมนาฎศิลป์สัญจร  กิจกรรมวงโยธวาทิต  กิจกรรมเยี่ยมบ๎านและกิจกรรมประชุมผู๎ปกรอง  ๒)โครงการ
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพมีการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ต๎านยาเสพติดและกิจกรรมการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ๓)
โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนามีการด าเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา – เข๎าพรรษาและกิจกรรมวันสารทไทย  ๔)โครงการวันส าคัญมีการด าเนินกิจกรรมวันลอยกระทง 
๕)โครงการทัศนศึกษาเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎มีการด าเนินกิจกรรมสํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญา



๒๗ 
 

ท๎องถิ่น  ๖) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด าเนินกิจกรรมสํงเสริมให๎ครูปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกกลุํม
สาระบูรณาการหลักสูตรท๎องถิ่นท่ีเหมาะสมกับผู๎เรียน   ๗)โครงการกีฬานันทนาการด าเนินกิจกรรมกิจกรรมกีฬา 
กรีฑาจังหวัดพัทลุงและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  ชมพู-เหลืองเกม  ๘)โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 
 
 ๑.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
                    การวัดและประเมินผล ครูได๎ก าหนดให๎มีการวัดและประเมินผลไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ระบุถึง วิธีการวัด  เครื่องมือวัด  และเกณฑ์การวัด  เน๎นการวัดตามสภาพจริง  ในแตํละ
หนํวยการเรียนรู๎ก าหนดให๎มีการทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนและการวัดพฤติกรรมระหวํางเรียน  เพ่ือน าไปสูํ
การพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  ส าหรับการทดสอบเพ่ือการตัดสินผลระดับสถานศึกษาได๎ก าหนดให๎มีการวัด
กลางภาค/ปี  และปลายปี/ปลายภาค  มีการวัดและประเมินผลทั้งการเรียนการสอนตามตารางเรียนและการวัด
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โครงการที่ส าคัญ  มี  ๑) โครงการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒)โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมจัดท าโครงสร๎างหลักสูตร  ก าหนดการสอนและ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  กิจกรรมพัฒนาการสร๎างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
สํงผลตํอมาตรฐานตัวชี้วัดกิจกรรมการประเมินข๎อสอบ  กิจกรรมนิเทศภายในและกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
๓) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT  O-Net  มีการด าเนินกิจกรรมการสอนซํอมเสริมการอํานการ
เขียนภาษาไทย  และกิจกรรมติวเข๎มเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน  ๔)โครงการสูํความเป็นเลิศทางวิชาการมี
การด าเนินกิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ  และกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน 
 

๒.ผลการด าเนินงาน 
 ๒.๑ ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวมในกระบวนการเรียนการสอนและเรียนรู๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
           ๒.๒ ผู๎เรียนได๎เรียนรูต๎ามหลักสูตรและจากแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการเรียนรู๎
จากชุมชนอยํางมีความสุข 
           ๒.๓ ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพและเต็มความสามารถ 
 
โครงการและผลการด าเนินงานตามโครงการ 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการลูกเสือเนตรนารี 
-กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ- 
เนตรนารีชํางชั้นที่๑,๒ และ๓ 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐ มีความรู๎ความ
เข๎าใจและพึงพอใจเกี่ยวกับการอยูํ
คํายพักแรมอีกทั้งได๎น าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ าวัน 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๙.๑๑ มีความรู๎ความ
เข๎าใจและพึงพอใจเกี่ยวกับการอยูํคําย
พักแรมอีกท้ังได๎น าความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

โครงการศิลป์สร๎างสรรค์ ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐ มีคุณธรรม
จริยธรรมอันพึงประสงค์สามารถสืบ
ทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม มีการพัฒนารํางกาย 
ความคิดจิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา เสริมสร๎างความสามัคคี 
และพัฒนาจินตนาการทางด๎านศิลปะ 

ผู๎เรียนร๎อยละ๙๒.๐๘ มีคุณธรรม
จริยธรรมอันพึงประสงค์สามารถสืบ
ทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงาม มีการพัฒนารํางกาย ความคิด
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
เสริมสร๎างความสามัคคี และพัฒนา
จินตนาการทางด๎านศิลปะ 
 



๒๘ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการอาคารสถานที่ 
-กิจกรรมประกวดห๎องเรียน
ดีเดํน 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐  มีอาคารเรียนที่
สภาพดี รํมรื่น นําอยูํ และมีความ
ปลอดภัย  และสร๎างบรรยายที่ดีที่
เหมาะสมสามารถใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐.๖๗  มีอาคารเรียนที่
สภาพดี รํมรื่น นําอยูํ และมีความ
ปลอดภัย  และสร๎างบรรยายที่ดีที่
เหมาะสมสามารถใช๎ในการจัดการเรียน
การสอน 

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
-กิจกรรมวันมาฆบูชา 
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา -
เข๎าพรรษา 
-วันสารทไทย 
 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐ เข๎ารํวมกิจกรรม 
ได๎แกํวันวิสาขบูชา  วันสารทไทย  
วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข๎าพรรษา และปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี ได๎รํวมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย รู๎จักคิด ปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง อยูํ
รํวมกันได๎อยํางมีความสุข 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๓.๘๒  เข๎ารํวม
กิจกรรม ได๎แกํวันวิสาขบูชา            
วันสารทไทย วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา และปฏิบัติ
ตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได๎รํวม
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย รู๎จักคิด ปฏิบัติตนได๎
ถูกต๎อง อยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข 

วันส าคัญ 
-กิจกรรมวันลอยกระทง  
-กิจกรรมวันไหว๎ครู 
-กิจกรรมวันสํงท๎ายปีเกําตระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ๎าสิริกิติ์ พระบร 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐  เข๎ารํวมกิจกรรม 
ได๎แกํวันไหว๎ครู วันลอยกระทง วันสํง
ท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  อีกทั้งรู๎คิดท าใน
สิ่งที่ดี จรรโลงไว๎ไว๎ซึ่งความมั่นคงใน
สถาบันพระมหากษัตริย์  มีความ
กตัญญูตํอผู๎มีพระคุณ 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๕.๐๑ เข๎ารํวมกิจกรรม 
ได๎แกํวันไหว๎ครู วันลอยกระทง วันสํง
ท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  อีกทั้งรู๎คิดท าในสิ่ง
ที่ดี จรรโลงไว๎ไว๎ซึ่งความมั่นคง 
ในสถาบันพระมหากษัตริย์    มีความ
กตัญญูตํอผู๎มีพระคุณ 

โครงการโรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพ 
-กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด 
-กิจกรรมการประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐ มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดีที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
ปลูกฝังนิสัยการบริโภคตามหลัก
โภชนาการที่ถูกต๎อง  ได๎รับการ
สํงเสริมและป้องกันการแก๎ปัญหายา
เสพติด ได๎รับการบริการทางด๎านการ
ประกันอุบัติตุ และมีความตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการใช๎
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๗.๑๖ มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดีที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
ปลูกฝังนิสัยการบริโภคตามหลัก
โภชนาการที่ถูกต๎อง  ได๎รับการสํงเสริม
และป้องกันการแก๎ปัญหายาเสพติด 
ได๎รับการบริการทางด๎านการประกัน
อุบัติตุ และมีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช๎ชีวิตประจ าวันมาก
ขึ้น 

โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐  มีการก าหนด
เป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก๎ปัญหาโดยมีเหตุผล ตามหลัก
ประชาธิปไตย 
 
 
 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๗๙.๒๐  มีการก าหนด
เป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหา
โดยมีเหตุผล ตามหลักประชาธิปไตย 



๒๙ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการคุณธรรมจริยธรรม 
-กิจกรรมแตํงกายดีมาสงํา 
-กิจกรรมยิ้มงําย ไหว๎สวย 
-กิจกรรมสวดมนต์หมูํท านอง
สรภัญญะ 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐ รู๎จักและเข๎าใจใน
การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยที่ดี
เป็นแบบอยํางที่ดีในสังคม แตํงกายดี
สะอาดเรียบร๎อย มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และรู๎จักน าหลักธรรมไปใช๎
ในชีวิตประจ าวัน 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐.๗๗ รู๎จักและเข๎าใจ
ในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยที่ดี
เป็นแบบอยํางที่ดีในสังคม แตํงกายดี
สะอาดเรียบร๎อย มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และรู๎จักน าหลักธรรมไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรมนาฎศิลป์สัญจร 
- กิจกรรมวงโยธวาทิต 
-กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน 
-กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง 
 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐ เรียนรู๎ถํายทอด
สร๎างสรรค์ผลงานทางด๎านดนตรี 
นาฎศิลป์รวํมกับชุมชน มีความรักและ
ตระหนักในคุณคําทางด๎านดนตรี 
นาฏศิลป ์กล๎าแสดงออกมีวินัยและ
ความสามัคคี มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ดีข้ึนและปฎิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนได๎ถูกต๎อง 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐.๗๙ เรียนรู๎ถาํยทอด
สร๎างสรรค์ผลงานทางด๎านดนตรี นาฎศิลป์
รํวมกับชุมชน มีความรักและตระหนักใน
คุณคําทางด๎านดนตรี นาฏศิลป ์กล๎า
แสดงออกมีวินัยและความสามคัคี 

โครงการโรงเรยีนสํงเสริม
สุขภาพ 
-กิจกรรมรณรงค์ต๎านยาเสพติด 
-กิจกรรมการประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 

ผู๎เรียนร๎อยร๎อยละ ๘๐ ได๎รับการ
สํงเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติด
รํวมกับชุมชน มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีเอ้ือตํอการเรียนรู ๎

ผู๎เรียนร๎อยร๎อยละ ๙๑.๐๐ ได๎รบัการ
สํงเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติด
รํวมกับชุมชน มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีเอ้ือตํอการเรียนรู ๎

โครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-กิจกรรมวันมาฆบูชา 
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-
เข๎าพรรษา 
-กิจกรรมวันสารทไทย 
 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐ เข๎ารํวมกิจกรรม 
ได๎แกํวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา ปฏิบัติ
ตนเป็นที่ดี ได๎รํวมอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 
ในการเข๎ารํวมวันส าคัญทางศาสนา
กับชุมชน พุทธศาสนิกชนรู๎จักคิด 
ปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง อยูํรํวมกันได๎
อยํางมีความสุข 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๗.๘๒  เข๎ารํวมกิจกรรม 
ได๎แกํวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา ปฏิบัติตน
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได๎รํวมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท๎องถิ่น ในการเข๎ารํวมวันส าคัญทาง
ศาสนากับชุมชน รู๎จักคิด ปฏิบัติตนได๎
ถูกต๎อง อยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข 

โครงการวันส าคัญ 
-กิจกรรมวันลอยกระทง  
 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๐  เข๎ารํวมกิจกรรม 
วันลอยกระทง ได๎รํวมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท๎องถิ่น ในการเข๎ารํวมวันส าคัญ 

ผู๎เรียนร๎อยละ๘๔.๒๐  เข๎ารํวมกิจกรรม 
วันลอยกระทง ได๎รํวมอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น ใน
การเข๎ารํวมวันส าคัญ 

 
 
 
 
 



๓๐ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการทัศนศึกษาเพ่ือ
สํงเสริมการเรียนรู๎ 
-กิจกรรมสํงเสริมการใช๎แหลํง
เรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  สามารถสนอง
ตํอความต๎องการของหลักสูตร
ท๎องถิ่น จนเกิดการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริงมีความคิด
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐.๔๖  สามารถสนอง
ตํอความต๎องการของหลักสูตรท๎องถิ่น 
จนเกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง
มีความคิดหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-กิจกรรมสํงเสริมให๎ครู
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก
กลุํมสาระบูรณาการหลักสูตร
ท๎องถิ่นที่เหมาะสมกับผู๎เรียน 
พัทลุง 
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ชมพู-
เหลืองเกม 

ครูร๎อยละ  ๘๐  จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของผู๎เรียนตลอด
ทั้งการน าแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นมาใช๎ในการเรียนการสอน  
ศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด๎าน
กีฬา มีความอดทนรับผิดชอบ ได๎รับ
การปลูกฝังให๎นักเรียนมีจิตสาธารณะ
ในการท าประโยชน์ให๎กับโรงเรียน
และชุมชน 

ครูร๎อยละ ๘๙.๑๖จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู๎ที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู๎เรียนตลอดทั้งการ
น าแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
มาใช๎ในการเรียนการสอน  
มีความเป็นเลิศทางด๎านกีฬา มีความ
อดทนรับผิดชอบ ได๎รับการปลูกฝังให๎
นักเรียนมีจิตสาธารณะในการท า
ประโยชน์ให๎กับโรงเรียนและชุมชน 

โครงการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-กิจกรรมจัดท าโครงสร๎าง
หลักสูตร ก าหนดการสอน
และแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ 
-กิจกรรมพัฒนาการสร๎าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือสํงผลตํอมาตรฐานตัวบํงชี้ 
-กิจกรรมการประเมินข๎อสอบ 
-กิจกรรมนิเทศภายใน 
-กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

ครูร๎อยละ  ๘๐  จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของผู๎เรียนและ
พัฒนา  นวัตกรรมการเรียนรู๎ตาม
โครงสร๎างหลักสูตรและก าหนดการ
สอน  ทุกกลุํมสาระที่สอดคล๎องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  จัดท า
แบบทดสอบเพ่ือหามาตรฐานข๎อสอบ
ระดับสถานศึกษามีการพัฒนาการ
สร๎างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือ
สํงผลตํอมาตรฐานตัวบํงชี้ อีกทั้ง
จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนอยําง
เต็มศักยภาพ 

ครูร๎อยละ  ๘๙.๘๙  จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของผู๎เรียนและ
พัฒนา  นวัตกรรมการเรียนรู๎ตาม
โครงสร๎างหลักสูตรและก าหนดการสอน  
ทุกกลุํมสาระที่สอดคล๎องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  จัดท า
แบบทดสอบเพ่ือหามาตรฐานข๎อสอบ
ระดับ มีการพัฒนาการสร๎างเครื่องมือ
วัดและประเมินผลเพ่ือสํงผลตํอ
มาตรฐานตัวบํงชี้ อีกทั้งจัดท าวิจัยเพื่อ
พัฒนานักเรียนอยํางเต็มศักยภาพ 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน NT, O-NET 
-กิจกรรมการสอนซํอมเสริม
การอํานการเขียนภาษาไทย 
-กิจกรรมติวเข๎มเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู๎เรียน 

ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการเรียนดีขึ้น  และได
รับการเรียนรู๎ด๎านการอําน คิด 
วิเคราะห์การเขียนเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

ผู๎เรียนร๎อยละ  ๙๐.๙๐  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น  และไดรับการเรียนรู๎
ด๎านการอําน คิด วิเคราะห์การเขียน
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 
 



๓๑ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการสูํความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-กิจกรรมการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการ 
-กิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
โครงงาน 

ผู๎เรียนร๎อยละ  ๘๐  ได๎วัดความ 
สามารถของตนเองจากการเข๎ารํวม
การแขํงขันทางทักษะวิชาการ เพื่อให๎
มีความภาคภูมิใจในตนเอง และ
สามารถเรียนรู๎โดยตนเองตาม
รูปแบบของโครงงาน 
 

ผู๎เรียนร๎อยละ  ๙๐.๔๕  ได๎วดัความ 
สามารถของตนเองจากการเข๎ารํวมการ
แขํงขันทางทักษะวิชาการ เพื่อให๎มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถ
เรียนรู๎โดยตนเองตามรูปแบบของ
โครงงาน 

โครงการพัฒนาคุณภาพ   
ทางการศึกษา 

ครูร๎อยละ  ๘๐  มีการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เพื่อให๎
สอดคล๎องตามมาตรฐานการศึกษา
และมีการจัดการศึกษาตามที่
โรงเรียนก าหนดไว๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ครูร๎อยละ  ๘๗.๘๐  มีการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เพื่อให๎
สอดคล๎องตามมาตรฐานการศึกษาและ
มีการจัดการศึกษาตามที่โรงเรียน
ก าหนดไว๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
 

๓. จุดเด่น 
 ๑. ครูพัฒนาตนเองอยูํเสมอ  มีตั้งใจมุํงมั่นในการปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 ๓. ครูให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนเรียนรู๎โดยการคิดได๎ปฏิบัติจริงด๎วยวิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่
หลากหลาย 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑.  ครูควรจัดกิจกรรมเน๎นผู๎เรียนได๎มีความสามารถ  ในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์อยําง
หลากหลาย  และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเอง   
 ๒.  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  -  ๓  ให๎สามารถน าเสนอ
อภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยํางสมเหตุสมผล  และมีทักษะในการแก๎ปัญหาตามสถานการณ์ได๎อยํางเหมาะสม 
 ๓.  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  -  ๓  ให๎มีพฤติกรรม  ทัศนคติ
ที่ดีตํอความเป็นไทย  ไมํหลงใหลกับคํานิยมตํางชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ  ท าให๎ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
 ๔.  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล๎องกับมาตรฐานการ
เรียนรู๎  ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และฝึกผู๎เรียนคิดวิเคราะห์  หาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎                        
สื่อเทคโนโลยีให๎มากขึ้น  และพัฒนาสื่อ  แหลํงเรียนรู๎  จัดเตรียมห๎องปฏิบัติการให๎อยูํในสภาพดี  และพร๎อมใช๎
งานเสมอ 
 ๕.  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยวิธีที่หลากหลาย  ตามสภาพจริง  สอดคล๎อง
กับมาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา 
 ๖.  ครูควรน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ 
 ๗.  ครูควรให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนทันที  เพื่อนักเรียนไดน๎ าไปใช๎พัฒนา 



๓๒ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ :  ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 

 
 สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  8  ประการ  ได๎แกํ 

1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4) จัดระบบบริหารและสารสนเทศในถานศึกษา 
5) ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
8) สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 

 สถานศึกษาจัดประชุมคณะครู  ผู๎ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  น าเสนอผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผํานมา  วิเคราะห์จุดเดํน  จุดที่ควรพัฒนา  และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา  ประกอบด๎วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
โดยเน๎นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีกิจกรรมให๎ความรู๎
ความเข๎าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให๎ครูทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือให๎คณะครู  บุคลากรทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข๎องมีความเข๎าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตํงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน  ให๎ปฏิบัติหน๎าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  จัดท าเครื่องมือให๎ผู๎เรียนประเมินตนเองในการเรียนรู๎ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว๎  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประเมินการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา  ติดตามการประเมิน
โครงการและสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอยํางมีสํวนรํวมของทุกฝ่าย  โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน  ผู๎ปกครอง  คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 ผลด าเนินการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการด าเนินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อยํางเป็นระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครอง  
ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. จุดเด่น 
 สถานศึกษาให๎ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน๎นการสร๎างความ
เข๎าใจและให๎ความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องอยํางชัดเจน  เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เน๎นการมี
สํวนรํวม  โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  การสร๎างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให๎กับบุคคลที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ 
 



๓๓ 
 

๔. จุดควรพัฒนา 

๑. สถานศึกษาจัดระบบให๎ครูประเมินตนเองรายบุคคล  ตามแผนพัฒนาตนเอง ตั่งขาดการให๎ ข๎อมูล
ย๎อนกลับแกํครู  ในการพัฒนาตนเอง  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  เพื่อยกระดับคุณภาพของผู๎เรียน 

๒.  ผู๎เรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู๎  แตํยังขาดการติดตาม  ชํวยเหลือด๎านการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 

 
ผลการประเมินภาพรวม 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ  ๓  ดี ระดับ  ๓ ดี  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ  ๓  ดี ระดับ  ๓  ดี  
     ๑)  ความสามารถในการอํานการเขียน  การสื่อสาร 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น 

ร๎อยละ  ๗๕ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ  ๗๕ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

     ๒)  ความสมารถในการวิเคราะห์และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก๎ปัญหา 

ร๎อยละ  ๗๕ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ  ๗๕ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

      ๓)  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร๎อยละ  ๗๕ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ  ๗๕ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

      ๔)  ความก๎าวหน๎าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร๎อยละ  ๗๕ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ  ๗๕ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

      ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ 

ร๎อยละ  ๗๕ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ  ๗๕ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

      ๖)  ความพร๎อมในการศึกษาตํอ  การฝึกงานหรือ
การท างาน 

ร๎อยละ  ๘๐ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ  80 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ  ๔ ดีเยี่ยม ระดับ  ๔ ดีเยี่ยม  
      ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไมํขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร๎อยละ  ๘๐ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ  80 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

      ๒) ความภูมใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ร๎อยละ  ๘๐ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ  80 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

      ๓)  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตําง
และหลากหลาย 

ร๎อยละ  ๘๐ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ  80 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

      ๔)  สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม ร๎อยละ  ๘๐ 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ  80 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ  ๔  ดีเยี่ยม ระดับ  ๔  ดีเยี่ยม  



๓๔ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุ
เป้าหมาย 

     ๑) การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนอชัดเจน 

ระดับ  ๔ ดีเยี่ยม ระดับ  ๔ ดีเยี่ยม  

     ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับ  ๔  ดีเยี่ยม ระดับ  ๔  ดีเยี่ยม  

๒.๑ การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎านทุกกลุํมเป้าหมาย  
และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม 

ระดับ  ๔ ดีเยี่ยม ระดับ  ๔ ดีเยี่ยม  

๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ 
บุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับ  4  ดีเยี่ยม ระดับ  4  ดีเยี่ยม  

     ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข๎อมูล  
สารสนเทสอยํางเป็นระบบ 

ระดับ  4  ดีเยี่ยม ระดับ  4  ดีเยี่ยม  

     ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 

ระดับ  4  ดีเยี่ยม ระดับ  4  ดีเยี่ยม  

     ๓) การมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย  และการ
รํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและ
ได๎มาตรฐาน 

ระดับ  4  ดีเยี่ยม ระดับ  4  ดีเยี่ยม  

     ๔) การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

ระดับ  4  ดีเยี่ยม ระดับ  4  ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ  ๓  ดี   

    ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎
ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวม   

ร๎อยละ  80 
ได๎ระดับดี 

ร๎อยละ  80 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

    ๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท๎องถิ่น 

ร๎อยละ  80 
ได๎ระดับดี 

ร๎อยละ  80 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

    ๓) การตรวจสอบและประเมินความรู๎ความเข๎าใจ
ของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ  80 
ได๎ระดับดี 

ร๎อยละ  80 
ได๎ระดับดีขึ้นไป 

 

มาตรฐานที่  ๔  กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ  3  ดี ระดับ  3 ดี  

     การใช๎ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 

ระดับ  3  ดี ระดับ  3  ดี  

 
 
 
 
 



๓๕ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ๓  ดี 
 จากผลการด าเนินงาน  โครงการ  และกิจกรรมตํางๆ สํงผลให๎สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปวําได๎ระดับดี ทั้งนี้ 
เพราะมาตรฐานที่  ๑  ผลการจัดการศึกษา อยูํในระดับดี มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยูํในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่   ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ                      
อยูํในระดับดีมาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ อยูํในระดับดี 
 ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต๎องการพัฒนาตามสภาพของผู๎เรียน  สอดคล๎องกับจุดเน๎นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท๎องถิ่น                  
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนอยูํในระดับดี  พัฒนาการของคําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ใน
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานและการเขียน  
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ความสามารถในการคิดค านวณระดับดี  การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได๎ดีเยี่ยม   และมีความประพฤติด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด   ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่  ๑  ในด๎านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู๎บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูํในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน  
ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสํวนรํวม   ใช๎ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผําน
มาเป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล๎องกับเป้าหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  และการปรับ
ปรับแก๎ไขงานให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยูํใน
ระดับดีวิเคราะห์  ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่เป็นไปตามความต๎องการของหลักสูตร  และบริบทของ
สถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎   ใช๎สื่อการเรียนรู๎   ติดตาม  ตรวจสอบ  และชํวยเหลือผู๎เรียนเพ่ือ
พัฒนาและแก๎ปัญหารายบุคคล  การประเมินผลจากสภาพจริง  สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอยํางเป็นขั้นตอน  จนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูํในระดับดี                    
โดยสถานศึกษาให๎ความส าคัญกับผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย  เพ่ือเกิดความรํวมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอยํางดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

  ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต๎องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสูํการเชื่อมโยงหรือสะท๎อนภาพความส าเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓ – ๕ ปี )  และน าไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดํน   
จุดควรพัฒนาของแตํละมาตรฐาน  พร๎อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต๎องการชํวยเหลือดังนี้ 
สรุปผล 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ผู๎เรียน
กล๎าแสดงออกรําเริงแจํมใส  สุขภาพกายแข็งแรง  
และเป็นผู๎มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
๒.  ผู๎เรียนอํานหนังสือออกและอํานคลํอง  รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได๎ทุกคน  สามารถใช๎
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  สํงผล
ให๎สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูํในระดับดี 
๓.  ผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพ
ทางกาย  น้ าหนัก  และสํวนสูงตามเกณฑ์  มี
ระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็น
ที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ  ในเรื่องความมีระเบียบ
วินัย  เคารพกติกา  และระเบียบของสังคม   
๔.  ผู๎ เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือสนองอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนสามารถสวดมนต์หมูํท านองสรภัญญะ
และได๎เป็นตัวแทนเข๎ารํวมการแขํงขันสวดมนต์
หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
รวมถึงผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ  มี
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู๎  อยูํอยําง
พอเพียง  และมํุงมั่นในการท างาน  อยูํในระดับดี
เยี่ยม  อีกท้ังผู๎เรียนยังสามารถเลํนกีฬาที่ชอบ  ที่
มีความสามารถ  และได๎ท ากิจกรรมรํวมกันเป็น
ที ม  เ ป็ น ห มูํ ค ณ ะ  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ตํ อ ย อ ด
ความสามารถทางด๎านกีฬาให๎อยูํในระดับที่สูงขึ้น
ได ๎

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.  ผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ยังต๎องเรํง
พัฒนาด๎านการอํานและเขียน  การแลกเปลี่ยนความรู๎  การ
แก๎ปัญหาตํางๆ  เพ่ือให๎เหมาะสม  และควรสํงเสริมการอําน 
การเขียนภาษาไทยเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให๎ถูกต๎อง 
เรํงพัฒนาด๎านการสื่อสาร  การคิดค านวณและคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ด๎านการเรียนให๎ดีขึ้น เรํง
พัฒนาด๎านการสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎จากสื่อ
เทคโนโลยี ได๎ด๎วยตนเอง   และเรํ งพัฒนาด๎านการน า
เทคโนโลยี ไปปรับใช๎ ในชีวิตประจ าวันให๎ถูกต๎องและ
เหมาะสม  ปลูกผู๎เรียนในความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ของ
ตนเอง  การท างานรํวมกันเป็นกลุํมยังขาดการวางแผน                      
ครูและบุคลากรทางการสอนควรชี้แนะแนวทางและ การเก็บ
รวบรวมข๎อมูลควรเป็นปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมติวเข๎ม
ผู๎เรียนเพื่อเตรียมความพร๎อมในการทดสอบความสามารถขั้น
พ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ  (O-NET)  ควรใช๎
แบบทดสอบท่ีหลากหลายและสอดคล๎องกับมาตรฐานในแตํ 
๒.  ครูควรสํงเสริมเรื่องคุณลักษณะที่ดีให๎กับนักเรียนตั้งแตํ
ระดับอนุบาลเพ่ือเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมและจิตส านึกที่ดี
ให๎กับนักเรียนเชํน พัฒนาทักษะและสํงเสริมนักเรียนให๎มี
ความช านาญในด๎านที่นักเรียนถนัดหรือ ปรับปรุง แก๎ไข  
และพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถที่เดํนชัดเฉพาะด๎าน  
เป็นต๎น  ผู๎เรียนในบางระดับชั้น  ยังต๎องเรํงพัฒนาในด๎าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เนื่องจากผลการประเมินยังอยูํใน
ระดับ ดี  เนื่องจากสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนอาจท าให๎นักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข๎อบกพรํองลงไปบ๎าง  ทาง
โรงเรียนจึงต๎องเรํงพัฒนากันตํอไปในอนาคตและควรสํงเสริม
นักเรียนด๎านกีฬาสี  กีฬากรีฑา  และควรเน๎นความสามารถ
ของนักเรียนในกีฬา  กรีฑา 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารละการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑. ผู๎บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุํงมั่น  มีหลักการ
บริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอยํางที่ดีในการท างาน  คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมีความตั้งใจและมีความพร๎อมในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ตามบทบาท 
๒.  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยํางเป็น
ระบบ  สถานศึกษาได๎ ใช๎ เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี  เชํน  การประชุมแบบมีสํวนรํวม  การ
ประชุมแบบระดมสมอง  การประชุมแบบกลุํม  
เพ่ือให๎ทุกฝ่ายมีสํวนรํวมในการก าหนดวิสัยทัศน์      
พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  
ความต๎องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  ที่มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  ครูผู๎สอน
สามารถจัดการเรียนรู๎ ได๎อยํางมีคุณภาพ  มีการ
ด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการ
ด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
สถานศึกษาได๎ใช๎การบวนการวิจัยในการรวบรวม
ข๎อมูลมาใช๎เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  

ด้านกระบวนการบริหารละการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑.  ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครอง  ได๎มีสํวนรํวมในการ
เสนอความคิดเห็นตํอการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มากข้ึน 
๒.  ควรสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง  
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ให๎มีความเข๎มแข็ง  
มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา  และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 



๓๘ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑. ครูพัฒนาตนเองอยูํเสมอ  มีตั้งใจมุํงมั่นในการ
ปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อ
เทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 
๓. ครูให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
๔. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนเรียนรู๎โดยการคิดได๎
ปฏิบัติจริงด๎วยวิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑.  ครูควรจัดกิจกรรมเน๎นผู๎เรียนได๎มีความสามารถ  ใน
การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์อยํางหลากหลาย  และ
ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเอง   
๒.  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎ เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่   ๑  -  ๓  ให๎สามารถน าเสนอ
อภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยํางสมเหตุสมผล  และมี
ทักษะในการแก๎ปัญหาตามสถานการณ์ ได๎อยํ าง
เหมาะสม 
๓.  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎ เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๑  -  ๓  ให๎มีพฤติกรรม  ทัศนคติที่ดี
ตํอความเป็นไทย  ไมํหลงใหลกับคํานิยมตํางชาติ  จน
เกิดการลอกเลียนแบบ  ท าให๎ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
๔.  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย  สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎  
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และฝึก
ผู๎เรียนคิดวิเคราะห์  หาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎  สื่อ
เทคโนโลยีให๎มากขึ้น  และพัฒนาสื่อ  แหลํงเรียนรู๎  
จัดเตรียมห๎องปฏิบัติการให๎อยูํในสภาพดี  และพร๎อมใช๎
งานเสมอ 
๕.  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วย
วิธีที่หลากหลาย  ตามสภาพจริง  สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา 
๖.  ครูควรน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ 
๗.  ครูควรให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนทันที  เพ่ือ
นักเรียนน าไปใช๎พัฒนาตนเอง 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
สถานศึกษาให๎ความส าคัญกับการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน๎นการสร๎าง
ความเข๎าใจและให๎ความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง
อยํางชัดเจน  เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ  

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
๑.  สถานศึกษาจัดระบบให๎ครูประเมินตนเองรายบุคคล  
ตามแผนพัฒนาตนเอง ตั่งขาดการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํ
ครู  ในการพัฒนาตนเอง  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู๎เรียน 
๒.  ผู๎เรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู๎  แตํยัง 
 



๓๙ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
การศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา  เน๎นการมีสํวนรํวม  โดย
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการสร๎าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให๎กับบุคคลที่เก่ียวข๎องทุกระดับ 

 

ขาดการติดตาม  ชํวยเหลือด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
เป็นรายบุคคล 

 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
๒. การสํงเสริมให๎ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  การ

จัดท าการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู๎เรียนได๎เต็มศักยภาพ 
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยสํงเข๎ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในงานที่ได๎รับมอบหมาย  

ติดตามผลการน าไปใช๎และผลที่เกิดกับผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ของชุมชน 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผ็สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับการพัฒนาผู๎เรียน
ในศตวรรษท่ี  ๒๑ 

๒. การสร๎างข๎อสอบที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ตามแนวทางการประเมิน  O – NET
และ  PISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๐ 
 

                             ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

- ประกาศประกาศโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
เรื่อง  การใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ค าสั่งค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  ที่ ๖๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  ที่ ๗๓/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามงานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  ที่ ๗๔/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าและเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

- ค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ที่  ๒๔/๒๕๖๐ 
เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงค าสั่ง แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าและเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน
คุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

............................................ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา  ๙  ( ๓ ) ได๎ก าหนดการระบบ  โครงสร๎าง  และกระบวนการจัดการศึกษา  ให๎ยึดหลักที่ส าคัญข๎อหนึ่ง  
คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ ประเภทการศึกษา  
โดยมาตรา  ๓๑  ให๎กระทรวงมีอ านาจหน๎าที่  ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย  
แผนและมาตรฐานการศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบประกัน
คุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการอยํ างตํอเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  และเปิดเผยตํอสาธารณชน  เพ่ือน าไปสูํการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  จึงประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
เอกสารแนบท๎ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
    ลงชื่อ 

( นายสิทธิชาติ  บุญปล๎อง ) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แนบท๎ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
...................................................... 

 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีจ านวน   
๔  มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู๎เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่  ๔  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลแตํละมาตรฐาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู๎เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
  1. ความสามารถในการอําน  เขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ

แตํละระดับชั้น 
      2. ความสารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก๎ปัญหา 
   3. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4. ความก๎าวหน๎าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   6. ความพร๎อมในการศึกษาตํอ  การฝึกงาน  หรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
     ๑. การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไมํขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
     2. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
     3. การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
     4. สุขภาวะทางรํางกาย  และลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา 
๑. การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎านทุก
กลุํมเป้าหมาย  และด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม 

๒.๒ การวางแผนและด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ 



๔๓ 
 

๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ 

๓. การมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย  และการรํวมรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษาให๎มี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน 

๔. การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวม 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวม 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท๎องถิ่น 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู๎ของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

 การใช๎ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔๔ 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
ที่ ๖๗ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................................... 

 เนื่องด๎วยการประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จะต๎องมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยํางน๎อย  ๓  คน  ซึ่งประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกหนํวยงานต๎น
สังกัดขึ้นทะเบียนไว๎อยํางน๎อย  ๑  คน  เข๎ามามีสํวนรํวมในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยใช๎วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  เพ่ือจะได๎จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในที่มีความสมบูรณ์  และสามารถน าไปเผยแพรํตํอสาธารณชน  หนํวยงานต๎นสังกัด  
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
1. นายวิพัฒน์  อักษรชู  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
2. นางละออง  ประทุมศรี คร ู   กรรมการ 
3. นางวรรณา  เพ็ชรกาศ คร ู   กรรมการ 
4. นางนิภา  ทองสุข  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวสุพัตรา  บุญมาก       ครู                            กรรมการและเลขานุการ 

 ขอให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง  ได๎ด าเนินการให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ทุกประการ 
 
  แตํงตั้ง  ณ  วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 
 
 
     ลงชื่อ 
                     ( นายสิทธชิาติ  บุญปล๎อง ) 
                                                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
ที่ ๗๓ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามงานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………. 

 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได๎ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตํอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นตํอสาธารณชนและน าผลการประเมินไปประกอบการจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตํอไป 

 เพ่ือให๎การด าเนินงานการจัดท าประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว๎   
จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

1. นางสาวสุพัตรา  บุญมาก       ครู                     ประธาน 
2. นางละออง  ประทุมศรี คร ู   กรรมการ 
3. นางวรรณา  เพชรกาศ คร ู   กรรมการ 
4. นางนิภา  ทองสุข  คร ู   กรรมการ 
5. นางนงนภัส  ไกรดิษฐ์           ครู        กรรมการและเลขานุการ 

 ขอให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง  ได๎ด าเนินการให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ทุกประการ 
 
  แตํงตั้ง  ณ  วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 
 
 
     ลงชื่อ 
                     ( นายสิทธชิาติ  บุญปล๎อง ) 
                                                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
ที่ ๗๔ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

………………………….. 
 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได๎ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตํอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นตํอสาธารณชนและน าผลการประเมินไปประกอบการจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตํอไป 
 อาศัยบทบาทหน๎าที่มาตรา ๓๙ พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท า
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให๎ใช๎
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  
๒๕๕๙  ดังตํอไปนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการและที่ปรึกษา มีหน๎าที่อ านวยการวางแผน ติดตํอประสานงานรวมทั้ง
อ านวยความสะดวก ชํวยเหลือสนับสนุน ตลอดจนแก๎ปัญหาอุปสรรคตําง ๆ อันอาจเกิดข้ึน ประกอบด๎วย 

๑.๑  นายสิทธิชาติ  บุญปล๎อง ผู๎อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายวิพัฒน์  อักษรชู  ที่ปรึกษาผู๎อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางสุมิตรา  เพชรรักษ์ ผู๎ลงนามแทนผู๎รับใบอนุญาต     ที่ปรึกษา 
๑.๔  นายจตุพล  บุญปล๎อง รองผู๎อ านวยการ   กรรมการ 

 ๑.๔  นางสาวสุพัตรา  บุญมาก คร ู    กรรมการและเลขานุการ       
 ๒.  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรียน  (๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน  มีหน๎าที่จัดท าและ
เก็บรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข๎องกับความสามารถในการอําน  เขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แตํละระดับชั้น  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก๎ปัญหา  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ความก๎าวหน๎าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากการสอบวัดผลระดับชาติ  ความพร๎อมใน
การศึกษาตํอ  การฝึกงาน  หรือการท างานของผู๎เรียน  ประกอบด๎วย 

 ๒.๑  นางละออง  ประทุมศรี   ครู  หัวหน๎า 
 ๒.๒  นางสาววลัภา  หวังสวัสดิ์   ครู   ผู๎ชํวย 

๒.๓  นางรัตนา  คมข า     ครู  ผู๎ชํวย 
๒.๔  นางสาวธัญฐรัตน์  ข าทิพย์     ครู  ผู๎ชํวย 
๒.๕  นางสาวสุกัญญา  คงสิน     ครู  ผู๎ชํวย 

 ๒.๖  นางสาวพัชรี  สุพรรณชนะบุรี   ครู  ผู๎ชํวย 
 ๒.๗  นายวินัย  ยิ่งยง      ครู  ผู๎ชํวย 
 ๒.๘  นายทวีศักดิ์  พรโสม     ครู  ผู๎ชํวย 
 ๒.๙  นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ด า    ครู  ผู๎ชํวย 
 ๒.๑๐ นายวีระชาติ  จันทรัตน์   ครู  ผู๎ชํวย 



๔๗ 
 

 ๓.  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรียน  (๑.๒) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนมีหน๎าที่จัดท าและ
เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับการมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจใน
ท๎องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย   สุขภาวะทางรํ างกาย 
และลักษณะจิตสังคม  ของผู๎เรียนประกอบด๎วย 

 ๓.๑  นางวรรณา  เพชรกาศ   ครู  หัวหน๎า 
 ๓.๒  นางสาวพรรณี  สิงหมงคล   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๓.๓  นางสาวดวงอนงค์  เป๋าเงิน   ครู  ผู๎ชํวย 

๓.๔  นางอภิญญา  วรรณรัตน์   ครู  ผู๎ชํวย 
๓.๕  นายวินัย  ยิ่งยง    ครู  ผู๎ชํวย 
๓.๖  นายทวี  ด าเอ่ียม      ครู  ผู๎ชํวย 
๓.๗  นายคมกริช  ด๎งทอง    ครู  ผู๎ชํวย 
๓.๘  นายธนากรณ์  คงฤทธิ์    ครู  ผู๎ชํวย 
๓.๙  นางปภาวดี  ชูด า     ครู  ผู๎ชํวย 

 ๓.๑๐ นางธัญญา  กัลยกรกุล   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๓.๑๑ นางสาวทิพย์อาภา  เพชรตีบ   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๓.๑๒ นางสาวเจนจิรา  สุวรรณโณ             ครู   ผู๎ชํวย 
 ๓.๑๓ นายธนสาร  นิลระตะ     ครู   ผู๎ชํวย 

๓.๑๔ นายสมยศ  ทองเอียด     ครู   ผู๎ชํวย 
 ๔. มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษามีหน๎าที่จัดท าและเก็บ
รวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข๎องกับเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ของสถานศึกษา  การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน  การ
ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ประกอบด๎วย 

 ๔.๑  นางนิภา  ทองสุข    ครู  หัวหน๎า 
 ๔.๒  นางเสาวณ ี ขันทโรจน ์   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๔.๓  นายศักรินท์  บุญปล๎อง   ครู  ผู๎ชํวย 
 ๔.๔  นางสาวอรอุรา  เรืองพุทธ   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๔.๕  นางหยาดพิรุณ  บุญปล๎อง    ครู   ผู๎ชํวย 
 ๔.๖  นางสาวอมลวรรณ  นวลละออง    ครู   ผู๎ชํวย 
 ๔.๗  นางสารภี  สังข์ทอง    ครู   ผู๎ชํวย 
 ๔.๘  นางสาวทิพย์สุดา  เต็มดี     ครู   ผู๎ชํวย  

 ๕.  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  มีหน๎าที่จัดท าและเก็บ
รวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข๎องกับกระบวนการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวม  การจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท๎องถิ่น  การตรวจสอบและการประเมินความรู๎ความเข๎าใจของ
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  ประกอบด๎วย 

 ๕.๑  นางมาลี  เพ็ชรกาศ    ครู  หัวหน๎า 
 ๕.๒  นางกัลยา  วุํนบุญชู     ครู   ผู๎ชํวย 

๕.๓  นายธนากร  เกษตรสุนทร   ครู  ผู๎ชํวย 
๕.๔  นางวรรณา  พรหมแก๎ว   ครู  ผู๎ชํวย 



๔๘ 
 

๕.๕  นางยวนตา  เกตุเรน    ครู  ผู๎ชํวย 
 ๕.๖  นางสาวอารีรัตน์  มหาพรหมประเสริฐ  ครู  ผู๎ชํวย 

๕.๗  นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ชุมอินทร์  ครู  ผู๎ชํวย 
๕.๘  นางถมยา  อัณฑยานนท์   ครู  ผู๎ชํวย 
๕.๙  นางสาวนพวรรณ  สุขเนียม     ครู  ผู๎ชํวย 
๕.๑๐ นางสาวมลฤดี  ศีลบุตร     ครู  ผู๎ชํวย 
๕.๑๑ นางสุภลักษณ์  ไพช านาญ    ครู   ผู๎ชํวย 
๕.๑๒ นายธีรพงค์  ชูแก๎ว     ครู   ผู๎ชํวย 
๕.๑๓ นางสาวจุฑาทิพย์  ชูผอม     ครู   ผู๎ชํวย 

 ๖. มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีหน๎าที่จัดท าและเก็บรวบรวม
หลักฐานที่เกี่ยวข๎องการใช๎ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดีขึ้น  
ประกอบด๎วย 

 ๖.๑  นางสาวสุพัตรา  บุญมาก    ครู  หัวหน๎า 
 ๖.๒  นางนงนภัส  ไกรดิษฐ์   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๖.๓  นางจรรยา  รักสองหมื่น   ครู  ผู๎ชํวย 

๖.๔  นางอมราวดี  เพชรรักษ์   ครู  ผู๎ชํวย 
๖.๕  นางสาวฐนมณ  หัวเพชร     ครู  ผู๎ชํวย 

 ๖.๖  นายอังคานนท์  อักษรพันธ์    ครู  ผู๎ชํวย 
๖.๗  นางสาววชัรากรณ์  แก๎วกวน            คร ู  ผู๎ชํวย 

 ๗. ผู๎รับผิดชอบการจัดท าประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน๎าที่
รวบรวมข๎อมูล จัดพิมพ์และเข๎ารูปเลํมตามแบบ ประกอบด๎วย 

 ๗.๑  นางสาวสุพัตรา  บุญมาก                          ครู  หัวหน๎า 
 ๗.๒  นางอนันตา  รักจิตร    ครู  ผู๎ชํวย 

 ขอให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามค าสั่งนี้ด าเนินการตามมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบโดยการสร๎างแบบ
ประเมิน ประเมินพร๎อมสรุปจัดเก็บเป็นมาตรฐานเพ่ือเป็นข๎อมูลจัดท าประเมินคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในตํอไป 

 ทั้งนี้ตั้งแตํ  วันที่   ๒๑   พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

  สั่ง ณ  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   

     
      (ลงชื่อ)   
       (นายสิทธิชาติ  บุญปล๎อง) 

        ผู๎อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
 
 
 



๔๙ 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 

ที่ ..๒๔... / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและเตรียมเอกสารประกอบ 

การประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
………………………….. 

 เนื่องด๎วย  ตามค าสั่งโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  ที่  ๗๔ / ๒๕๕๙ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการ
จัดท าและเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๙และมีการลงชื่อรับทราบค าสั่งเรียบร๎อยแล๎ว โรงเรียนมีความจ าเป็นต๎องขอเปลี่ยนแปลงเพ่ือให๎มีความ
เหมาะสม  และยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกํนักเรียนตํอไปดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการและท่ีปรึกษา มีหน๎าที่อ านวยการวางแผน ติดตํอประสานงานรวมทั้ง
อ านวยความสะดวก ชํวยเหลือสนับสนุน ตลอดจนแก๎ปัญหาอุปสรรคตําง ๆ อันอาจเกิดขึ้น ประกอบด๎วย 

๑.๑  นายสิทธิชาติ  บุญปล๎อง ผู๎อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายวิพัฒน์  อักษรชู  ที่ปรึกษาผู๎อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางสุมิตรา  เพชรรักษ์ ผู๎ลงนามแทนผู๎รับใบอนุญาต     ที่ปรึกษา 
๑.๔  นายจตุพล  บุญปล๎อง รองผู๎อ านวยการ   กรรมการ 

 ๑.๕  นางสาวสุพัตรา  บุญมาก คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรียน  (๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน  มีหน๎าที่จัดท าและ
เก็บรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข๎องกับความสามารถในการอําน  เขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แตํละระดับชั้น  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก๎ปัญหา  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ความก๎าวหน๎าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากการสอบวัดผลระดับชาติ  ความพร๎อมใน
การศึกษาตํอ  การฝึกงาน  หรือการท างานของผู๎เรียน  ประกอบด๎วย 

 ๒.๑  นางละออง  ประทุมศรี   ครู  หัวหน๎า 
 ๒.๒  นางสาววลัภา  หวังสวัสดิ์   ครู   ผู๎ชํวย 

๒.๓  นางรัตนา  คมข า     ครู  ผู๎ชํวย 
๒.๔  นางสาวธัญฐรัตน์  ข าทิพย์     ครู  ผู๎ชํวย 
๒.๕  นางสาวสุกัญญา  คงสิน     ครู  ผู๎ชํวย 

 ๒.๖  นางสาวพัชรี  สุพรรณชนะบุรี   ครู  ผู๎ชํวย 
 ๒.๗  นายทวีศักดิ์  พรโสม     ครู  ผู๎ชํวย 
 ๒.๘  นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์ด า    ครู  ผู๎ชํวย 

๒.๙  นางอภิญญา  วรรณรัตน์   ครู  ผู๎ชํวย 
 ๒.๑๐ นางสาวพรรณี  สิงหมงคล   ครู   ผู๎ชํวย 

๒.๑๑ นางวรรณา  พรหมแก๎ว   ครู  ผู๎ชํวย 
 ๒.๑๒ นางกัลยา  วุํนบุญชู     ครู   ผู๎ชํวย 

๒.๑๓ นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ชมุอินทร์  ครู  ผู๎ชํวย 



๕๐ 
 

๒.๑๔ นางสุภลักษณ์  ไพช านาญ    ครู   ผู๎ชํวย 
 ๒.๑๕ นางนงนภัส  ไกรดิษฐ์   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๒.๑๖ นางจรรยา  รักสองหมื่น   ครู  ผู๎ชํวย 

๒.๑๗ นางสาววชัรากรณ์  แก๎วกวน   ครู  ผู๎ชํวย 
 ๓.  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรียน  (๑.๒) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนมีหน๎าที่จัดท าและ
เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับการมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใ จใน
ท๎องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย   สุขภาวะทางรํางกาย 
และลักษณะจิตสังคม  ของผู๎เรียนประกอบด๎วย 
 ๓.๑  นางวรรณา  เพชรกาศ   ครู  หัวหน๎า  

 ๓.๒  นายวีระชาติ  จันทรัตน ์   ครู  ผู๎ชํวย 
 ๓.๓  นางสาวดวงอนงค์  เป๋าเงิน   คร ู  ผู๎ชํวย 

๓.๔  นายวินัย  ยิ่งยง    ครู  ผู๎ชํวย 
๓.๕  นายทวี  ด าเอ่ียม      ครู  ผู๎ชํวย 
๓.๖  นายคมกริช  ด๎งทอง    ครู  ผู๎ชํวย 
๓.๗  นายธนากรณ์  คงฤทธิ์    ครู  ผู๎ชํวย 
๓.๘  นางปภาวดี  ชูด า     ครู  ผู๎ชํวย 

 ๓.๙  นางธัญญากัลยกรกุล   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๓.๑๐ นางสาวทิพย์อาภา  เพชรตีบ   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๓.๑๑ นางสาวเจนจิรา  สุวรรณโณ   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๓.๑๒ นายธนสาร  นิลระตะ     ครู   ผู๎ชํวย 

๓.๑๓ นายสมยศ  ทองเอียด     ครู   ผู๎ชํวย  
 ๔. มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษามีหน๎าที่จัดท าและเก็บ
รวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข๎องกับเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ของสถานศึกษา  การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน  การ
ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ประกอบด๎วย 

 ๔.๑  นางนิภา  ทองสุข    ครู  หัวหน๎า 
 ๔.๒  นางมาลี  เพ็ชรกาศ    ครู  ผู๎ชํวย 
 ๔.๓  นางเสาวณ ี ขันทโรจน ์   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๔.๔  นายศักรินท์  บุญปล๎อง   ครู  ผู๎ชํวย 
 ๔.๕  นางสาวอรอุรา  เรืองพุทธ   ครู   ผู๎ชํวย 
 ๔.๖  นางหยาดพิรุณ  บุญปล๎อง    ครู   ผู๎ชํวย 
 ๔.๗  นางสาวอมลวรรณ  นวลละออง    ครู   ผู๎ชํวย 
 ๔.๘  นายทวีศักดิ์  พรโสม     ครู  ผู๎ชํวย 

๔.๙  นางสาวฐนมณ  หัวเพชร     ครู  ผู๎ชํวย 
 ๕.  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  มีหน๎าที่จัดท าและเก็บ
รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวม  การจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท๎องถิ่น  การตรวจสอบและการประเมินความรู๎ความเข๎าใจของ
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  ประกอบด๎วย 



๕๑ 
 

๕.๑ นางถมยา  อัณฑยานนท์   ครู  ผู๎ชํวย 
๕.๒ นายธนากร  เกษตรสุนทร   ครู  ผู๎ชํวย 
๕.๓ นางยวนตา  เกตุเรน    ครู  ผู๎ชํวย 

 ๕.๔ นางสาวอารีรัตน์  มหาพรหมประเสริฐ  ครู  ผู๎ชํวย 
๕.๕ นางสาวมลฤดี  ศีลบุตร     ครู  ผู๎ชํวย 
๕.๖ นายธีรพงค์  ชูแก๎ว      ครู   ผู๎ชํวย 
๕.๗ นางสาวจุฑาทิพย์  ชูผอม     ครู   ผู๎ชํวย 
๕.๘ นางสาวทิพย์สุดา  เต็มดี     ครู   ผู๎ชํวย 
๕.๙ นายปิยพงษ์  เทพขาว   ครู   ผู๎ชํวย 

 ๖. มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีหน๎าที่จัดท าและเก็บรวบรวม
หลักฐานที่เกี่ยวข๎องการใช๎ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ดีขึ้ น  
ประกอบด๎วย 

 ๖.๑ นางสาวสุพัตรา  บุญมาก    ครู  หัวหน๎า  
๖.๒ นางอมราวดี  เพชรรักษ์   ครู  ผู๎ชํวย  

 ๖.๓ นางสารภี  สังข์ทอง     ครู   ผู๎ชํวย 
 ๖.๔ นายอังคานนท์  อักษรพันธ์    ครู  ผู๎ชํวย 

๖.๕ นางสาวนพวรรณ  สุขเนียม     ครู  ผู๎ชํวย 
 ๗. ผู๎รับผิดชอบการจัดท าประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน๎าที่
รวบรวมข๎อมูล จัดพิมพ์และเข๎ารูปเลํมตามแบบ ประกอบด๎วย 

 ๗.๑  นางสาวสุพัตรา  บุญมาก                          ครู  หัวหน๎า 
 ๗.๒  นางอนันตา  รักจิตร    ครู  ผู๎ชํวย 

 ขอให๎ผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามค าสั่งนี้ด าเนินการตามมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบโดยการสร๎างแบบ
ประเมิน ประเมินพร๎อมสรุปจัดเก็บเป็นมาตรฐานเพ่ือเป็นข๎อมูลจัดท าประเมินคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในตํอไป 

 ทั้งนี้ตั้งแตํ  วันที่   ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๐ 

  สั่ง ณ  วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๐   

     
      (ลงชื่อ)   
       (นายสิทธิชาติ  บุญปล๎อง) 

    ผู๎อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 


