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ค าน า 
 

 เอกสาร “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2559” ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในการพัฒนา  การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ได้ก าหนด
หลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ ให้จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2  ข้อ 14 (4) 
ที่ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

 เนื้ อหาสาระของเอกสาร ประกอบด้ วย  ข้อมูล พ้ืนฐาน   ผลการประเมินตนเอง                   
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้ เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  สรุปผลการ
ประเมินในภาพรวม จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาและความต้องการ               การ
ช่วยเหลือ 

 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมด าเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไป
เป็นฐานข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม สนับสนุนของ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารที่ตั้งเลขที่ 5 หมู่ที่ 15 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี สหวิทยาเขต 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทร 0-4549-6030
โทรสาร 0-4549-6031 E-mail :phosaipit@hotmail.com Website :  http://www.phosai.ac.thเปิด
สอนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 72ไร่เขตพ้ืนที่บริการมี 4 ต าบล ได้แก่ 
ต าบลโพธิ์ไทร ต าบลม่วงใหญ่ ต าบลสองคอน และต าบลสารภี   
 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมสาขาบ้านโพธิ์ไทร ได้เปิดการ
เรียนการสอนเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล แต่ทางกรมสามัญศึกษาไม่ได้ให้เปิดเป็นเอกเทศเนื่องจากกรม
สามัญศึกษายังขาดงบประมาณ วันแรกที่เปิดท าการมีนักเรียนจ านวน 45 คนมีนายรังสรรค์  ค าวัน ครูตรี
ท าหน้าที่ครูใหญ่ และนายศักดา  นันทรักษ์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร เป็นครูช่วยท าการสอน โดยอาศัยศาลา
การเปรียญวัดศรีบุญเรือง บ้านโพธิ์ไทร เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2519 กรมสามัญศึกษาได้
ประกาศให้โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สาขาบ้านโพธิ์ไทร แยกออกจากโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เป็น
โรงเรียนเอกเทศ ตั้งชื่อว่า โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า "พ.พ." และชาวบ้าน
ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จ านวน 2 หลัง 
 ปี พ.ศ. 2520 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายกริชเถาว์โท ด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทนนาย
รังสรรค์  ค าวัน ซึ่งขอตัวมารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ชั่วคราวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด วั น ที่  17 
มกราคม 2522 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายส ารอง สุกปลั่ง ด ารงต าแหน่งแทน นายกริชเถาว์โท มีครู 
จ านวน 12 คน นักการภารโรง จ านวน 3 คน 
 ปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายเวียงชัย  กัลยา ด ารงต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพ่ือพัฒนาชนบท (มพช2. รุ่น 3) และ ปี
การศึกษา 2531 โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายรักษา  ศรีภา ด ารงต าแหน่งแทน   นาย
เวียงชัย  กัลยา  ซึ่งได้เสียชีวิตลง 
 ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้
เปิดโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สาขาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ขึ้นในเขตต าบลส าโรง 
 ปีการศึกษา 2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบัญญัติอุทธา ด ารงต าแหน่งแทน          
นายรักษา  ศรีภา ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
 ปีการศึกษา2548ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2ได้แต่งตั้งให้ นายพชรพงศ์  
ตรีเทพา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาแทน นายบัญญัติ  อุทธา ซึ่งย้ายไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
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 ปีการศึกษา 2551 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2ได้แต่งตั้งให้นายศิวฤทธิ์  สุ
ตะพันธ์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร แทนนายพชรพงศ์  ตรีเทพา ซึ่งย้ายไป
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2554 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้ ง ให้                            
นายพนมเทพ  สังขะวรรณ มาด ารงมาต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร แทนนายศิวฤทธิ์  สุ
ตะพันธ์ ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปัจจุบันโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                
มีนายพนมเทพ  สังขะวรรณ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา 
 
 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
    ใบโพธิ์  หมายถึง   ภูมิปัญญา  ความเฉลียวฉลาด 
    ต้นไทร  หมายถึง   ความเมตตากรุณา 
    รัศมี 19 แฉก หมายถึง   ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 
 ปรัชญาประจ าโรงเรียน :  รู้หน้าที่  มีวิชา  ก้าวหน้าไกล 

 พุทธสุภาษิตประจ าโรงเรียน :ทนฺโต  เสฎโฐมนุสฺเสสุ                                                                         
     (ในหมู่มนุษย์  ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด) 
 สีประจ าโรงเรียน  : แสด - ด า 

    แสด หมายถึง    ภูมิปัญญา ความเฉลียวฉลาด 
    ด า หมายถึง    ความหนักแน่น 
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แผนผังโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
    N 

                   ไปที่ว่าการอ าเภอ   ไปบ้านสองคอน 
 
ไปบ้านห้วยยาง 
      350 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

345 เมตร 
   
 
 

สัญลักษณ์ 
       1 บ้านพัก  ผอ.        2   บ้านพักครู 3    บ้านพักภารโรง            4 หอพักนักเรียน 
 

       5 อาคารเรยีนช่ัวคราว       6  อาคารเรยีน          7    สนามบาสเกตบอล 8   สนามวอลเลย์บอล 
  

       9 บ่อเลี้ยงปลา       10  รีสอร์ท         เล้าไก ่       เรือนเพาะช า 
 

เครื่องท าความเย็น  ห้องน้ า         ถังน้ าดื่ม       ศาลา 
 

หอพระ   โรงรถนักเรียน 
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สนามฟุตบอล 

อาคารเรยีนถาวร 1 

อาคารวทิยฯ์ 

อาคารเรยีนถาวร 2 

โรงฝึกงานคห-อุตฯ 
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โรงฝึกงานเกษตร 
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2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ข้อมูลผู้บริหาร 

1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายพนมเทพ  สังขะวรรณโทรศัพท์ 08 - 7106 –5179               
e-mail. phanomtepsung@hotmail.comวุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษาด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี 4 เดือน 

2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน 3 คน   
2.1) นายไพยนต์  ขันทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 

08 – 8482 – 9399  e-mail. paiyonbeauty@hotmail.comรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานอ านวยการ(ตาม
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)  

2.2) นายมนูญศักดิ์   พลโสภา  วฒุิการศึกษาสูงสุด  กศ.มสาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์   081-0732302  e-mail. Manoon2504@hotmail.comรับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ  (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) 

2.3) นางแสงเดือน   สายโสภา   วฒุิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา      
โทรศัพท์  08 – 92848549  e-mail. sangduen2518@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) 
 

 จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2559 3 60 8 7 2 
   

 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 

 
 

 

71% 

28% 

1% 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
57 คน 22 คน 1 คน 

mailto:phanomtepsung@hotmail.com
mailto:paiyonbeauty@hotmail.com
mailto:Manoon2504@hotmail.com
mailto:sangduen2518@gmail.com
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          2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานของครูเฉลี่ย 1 คนในแต่

สัปดาห์ (ชม./สัปดาห์) 
1.บริหารการศึกษา 3  
2.คณิตศาสตร์ 8  
3.วิทยาศาสตร์ 15  
4.ภาษาไทย 9  
5.ภาษาต่างประเทศ 15  
6.สังคมศึกษา 11  
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9  
8.สุขศึกษาและพลศึกษา 5  
9.ศิลปะ 4  
รวม 79  
 
 
3.ข้อมูลนักเรียน 
   จ านวนนักเรียน (ณ วันที่10 มิถุนายน 2559)  ปีการศึกษา 2559  รวม 1,267 คน 

 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 1,012 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,267 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนนักเรียนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 115 117 232 38.66 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 125 87 212 35.33 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 86 132 218 36.33 

รวม 18 326 336 662 36.77 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 75 124 119 23.8 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 90 136 226 32.28 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 47 133 180 30.00 

รวม 18 212 393 605 33.61 

รวมทั้งหมด 36 538 726 1,267 35.19 



 

 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นม.1- ม.3 ปีการศึกษา 2557-2559 

 
 

 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นม.4- ม.6 ปีการศึกษา 2557-2559 
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แผนภูมแิท่งเปรียบเทยีบจ ำนวนนักเรียนม.1-ม.3 ปีกำรศึกษำ 2557-2559  

ม.3 

ม.2 

ม.1 
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ปีการศึกษา 2557 

ปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกา 2559 
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233 
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แผนภูมแิท่งเปรียบเทยีบจ านวนนักเรียนม.4-ม.6ปีการศึกษา   2557-2559 

ม.6 

ม.5 

ม.4 



 

 

4.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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34.86 
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67.74 67.62 

56.09 

39.90 

59.64 

ร้อ
ยล

ะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทิ์ทางการเรียน 
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  

ปีการศึกษา 2559 
 



 

5.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 

 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย               
ของโรงเรียน 50.20 26.29 35.32 51.88 30.16 

คะแนนเฉลี่ย    
ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 46.42 28.65 34.35 49.12 30.19 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพฐ.  46.81 29.53 35.12 49.34 31.39 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 

 
 
 



 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 

 
 
 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย             
ของโรงเรียน 53.95 20.87 30.46 36.07 23.76 

คะแนนเฉลี่ย     
ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 50.30 22.09 30.41 34.70 24.61 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพฐ.  53.09 24.90 31.77 36.17 27.35 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 

 

 

 

 

 

 



 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปี
การศึกษา 2558-2559 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558- 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558- 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 

 

ปี 2558, ภาษาไทย, 44.56 

ปี 2558, คณิตศาสตร์, 
29.33 

ปี 2558, วิทยาศาสตร์, 
37.63 

ปี 2558, สงัคมศึกษา, 
49.49 

ปี 2558, ภาษาองักฤษ, 
28.19 

ปี 2559, ภาษาไทย, 50.2 

ปี 2559, คณิตศาสตร์, 
26.29 

ปี 2559, วิทยาศาสตร์, 
35.32 

ปี 2559, สงัคมศึกษา, 
51.88 

ปี 2559, ภาษาองักฤษ, 
30.16 

ปี 2558 

ปี 2559 

ปี 2558, ภาษาไทย, 48.75 

ปี 2558, คณิตศาสตร์, 
22.79 

ปี 2558, วิทยาศาสตร์, 31.5 

ปี 2558, สงัคมศึกษา, 
39.62 

ปี 2558, ภาษาองักฤษ, 
23.31 

ปี 2559, ภาษาไทย, 53.95 

ปี 2559, คณิตศาสตร์, 
20.87 

ปี 2559, วิทยาศาสตร์, 
30.46 

ปี 2559, สงัคมศึกษา, 
36.07 

ปี 2559, ภาษาองักฤษ, 
23.76 

ปี 2558 

ปี 2559 



 

6.ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
 1) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
 

 

 

 

(ภาพแผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ (แนวตั้ง)/ระบุแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ของแต่ละระดับชั้น)                

 

 

 

 

 

 

                    ชั้น ม.1      ชั้น ม.2      ชั้น ม.3      ชั้น ม.4      ชั้น ม.5      ชั้น ม.6       
 
           ห้องสมุด         ห้องวิทยาศาสตร์        แปลงเกษตร      สวนพฤกษศาสตร์  
 
 
 2) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
 

 

 

 

(ภาพแผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ (แนวตั้ง)/ระบุแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
ของแต่ละระดับชั้น)                

 

 

 

 

 

 

                    ชั้น ม.1      ชั้น ม.2      ชั้น ม.3      ชั้น ม.4      ชั้น ม.5      ชั้น ม.6       
 
           ..............         ....................       ..................      ..................     .................. 
 

( ใส่ช่ือแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรยีน ตามบริบทของโรงเรียน) 

 
 

 

( สามารถปรับเปลี่ยนแหล่งเรียนรูส้ าคัญทั้งในและนอกโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน) 

 
 



 

ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1.มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ระดับคุณภาพ : ดี  

1.1 กระบวนการพัฒนา 
   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยด าเนินการตามกิจกรรม
ด่างๆ ดังนี้ 
   1. ครูวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถใช้ตารางวิเคราะห์เพื่อให้เห็นความสอดคล้องว่านักเรียน
ต้องรู้อะไร และจะต้องท าอะไรได้บ้าง 
   2. ครูออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้
ซ่ึง “หน่วยการเรียนรู้” เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญของการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียน การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ต้องเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ครูผู้สอนสามารถพิจารณาเลือกออกแบบได้หลายวิธี ครอบคลุมขั้นตอน ซึ่งการออกแบบขั้นตอน 
ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ และกิจกรมการเรียนรู้ ส าหรับแนวคิด
หนึ่งที่สามารถน าไปเป็นแนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้คือ การออกแบบย้อนกลับ (Backward 
Design) ในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ มีการก าหนดความเข้าใจที่คงทน ซึ่งแป็นความรู้ความเข้าใจที่
ฝังแน่นอยู่ในตัวผู้เรียนอันเกิดจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
สามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ต้อง
สามารถน าพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ด้วย 
   3. วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์มาออกแบบการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และข้อมูลอ่ืนที่น่าสนใจ เพ่ือน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
   4. ครูศึกษาค้นคว้ารูปแบบ/วิธีสอน/เครื่องมือ/นวัตกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดและผู้เรียน มรการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึด
หลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดทุกคน 
   ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ วิธีสอน เทคนิค
เครื่องมือที่หลากหลายที่จะน าพานักเรียนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร เช่น  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การกระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา ลักษณะนิสัย ซึ่งครูผู้สอนได้เลือกใช้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สอดคล้องตามธรรมชาติวิชาของตน เช่น  



 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ใช้วิธีสอนแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน สืบเสาะหาความรู้ การลงมือปฏิบัติ 
การทดลอง การแก้ปัญหา การท าโครงงาน ฯลฯ 
 วิชาคณิตศาสตร์ ให้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ การคิดค านวณ การ
ใช้ Sketch path การฝึกปฏิบัติ การท าโครงงาน ฯลฯ 
 วิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย จะมีธรรมชาติคล้ายๆกัน คือใช้วิธีการสอนแบบเผชิญสถานการณ์  
บทบาทสมมุติ การสาธิต การอธิบาย การอภิปราย ฯลฯ 
 วิชาสังคมศึกษา ใช้วิธีการสอนแบบพหุปัญญา วิธีการสอนแบบไตรสิกขา วิธีการสอนแบบปุจฉา-
วิสัชนา วธิีสอนแบบใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 วิธีสอนแบบเบญจขันธ์ วิธีสอนแบบ
สืบสอบสอนสอบตามแนวพุทธศาสตร์ ฯลฯ 
 5. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและผู้เรียน โดยได้พัฒนา
รูปแบบและองค์ปรกอบของแผนจัดการเรียนรู้ 
 6. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท่ได้รับมอบหมายตามแนวทางการ
ประเมินแผนการจัดการการเรียนรู้โดยผู้บริหารโรงเรียนหรือหรือผู้ได้รับมอบหมายทุกองค์ประกอบที่
โรงเรียนก าหนดไว้ 
 7. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้ 
ให้ระบุสื่อที่จะน ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนนั้นๆ 
 8. ด าเนินการจัดการเรียนตามที่วางแผนไว้ 
 9.บันทึกผลหลังสอน และน ามาวิเคราหะเพ่ือสงเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาต่อไป ตามแนวทางการ
บันทึกผลหลังสอนและน าผลนั้นมาวิเคราะห์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ปัญหาต่อไป 
 นอกจากนี้ยังพัฒนาครูโดยใช้กิจกรรมพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือก ากับติดตาม
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและสร้างขวัญ ก าลังใจให้แก่ครูผู้สอนตามแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 
 2. ประชุมชี้แจ้งคณะกรรมมานิเทศภายในสถานเพ่ือทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
 3. คณะกรรมการร่วมกันศึกษา วิเคราะห์นโยบาย มาตรฐาน/ตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา ฯลฯ 
 4. ก าหนดกรอบในการนิเทศ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ระยะเวลาในการนิเทศ งบประมาณ
สนับสนุนในการนิเทศ 
 5. คณะกรรมการร่วมกันสร้างเครื่องมือในการนิเทศ เช่น แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์
นักเรียน แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินหน่วยการจัดการ
เรียนรู้ เป็นต้น 
 6. ด าเนินการนิเทศตามกรอบ/แผนที่ได้วางไว้ 
 7. วิเคราะห์ผลการนิเทศครูผู้สอนเป็นรายบุคคลเพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ให้ผู้สอนเป็น
รายบุคคล 
 8. โรงเรียนสังเคราะห์งานในภาพรวมของโรงเรียนและเขียนรายงานสรุปผล 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ โดยให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างคุ้มครองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 



 

 1. แหล่งการเรียนรูในโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ฯลฯ และแหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้องสมุด 
โรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องมัลติมีเดีย ห้อง
อินเทอร์เน็ต ห้องเกียรติยศ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนหย่อม บ่อเลี้ยงปลา เรือน
เพาะช า ฯลฯ 
 2. แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน 
 2.1 แหล่งการีเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม ป่า ภูเขา แหล่งน้ า สัตว์ต่างๆ 
ฯลฯ 
 2.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น ชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม 
สถาบัน โบราณสถาน สถานที่ส าคัญ แหล่งประกอบการ 
 3. เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน โรงเรียนด าเนินงานประสานความร่วมมือในการจัดให้
ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่อยู่นอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์กีฬา สถาน
ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่น ฯลฯ 
นอกจากนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนได้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ 
PDCA เพ่ือด าเนินการโครงการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และถือว่าเป็น
ภารกิจหลักของโรงเรียน ที่จะสร้างความม่ันใจต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนว่าผู้เรียนจะมีมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด เกิดสมรรถนะที่ส าคัญ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อันเป็นความคาดหวังที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ในการ
พัฒนาทุกคนในชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือสร้างและผลิตสื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนใน 5 รายวิชาส าหรับครูผู้สอนใน
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ให้มีคุณภาพ และน าไปใช้ในการประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือสร้างและจัดหาแบบทดสอบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลมาใช้วัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
 3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพจนสามารถแข็งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 4. เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของโรงเรียนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถด้านต่างๆ 
 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมกับระดับชั้น 
ในระดับดีเยี่ยม 
 3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 



 

 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ในระดับดีเยี่ยม 
 5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 
 6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตาม
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย    
ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1ความสามารถใน
การสื่อสาร คิด
ค านวณ และคิด
วิเคราะห์ 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ 
และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

1.2 ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

ดีเยี่ยม, ม.1, 42.70 

ดีเยี่ยม, ม.2, 30.81 

ดีเยี่ยม, ม.3, 51.59 

ดีเยี่ยม, ม.4, 33.23 

ดีเยี่ยม, ม.5, 46.24 

ดีเยี่ยม, ม.6, 20.33 

ดี, ม.1, 31.49 
ดี, ม.2, 33.61 

ดี, ม.3, 21.36 
ดี, ม.4, 23.74 

ดี, ม.5, 33.45 
ดี, ม.6, 31.68 

พอใช้, ม.1, 23.24 

พอใช้, ม.2, 27.28 

พอใช้, ม.3, 21.82 

พอใช้, ม.4, 39.87 

พอใช้, ม.5, 15.55 

พอใช้, ม.6, 44.60 

ปรับปรุง, ม.1, 2.57 

ปรับปรุง, ม.2, 8.09 

ปรับปรุง, ม.3, 4.20 
ปรับปรุง, ม.4, 0.73 

ปรับปรุง, ม.5, 2.77 ปรับปรุง, ม.6, 3.39 

แผนภูมิแสดงความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวน ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 



 

ประเด็น ผลการประเมิน 

 
 

 
1.3 ความสามารถใน
การใช้ 
เทคโนโลยี 
(ระดับ..........) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

  
1.4 ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม

ร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 

ดีเยี่ยม, ม.1, 59.80 ดีเยี่ยม, ม.2, 59.06 
ดีเยี่ยม, ม.3, 63.22 

ดีเยี่ยม, ม.4, 58.01 

ดีเยี่ยม, ม.5, 74.99 

ดีเยี่ยม, ม.6, 62.13 

ดี, ม.1, 29.94 
ดี, ม.2, 32.66 

ดี, ม.3, 25.91 

ดี, ม.4, 39.90 

ดี, ม.5, 17.37 

ดี, ม.6, 30.47 

พอใช้, ม.1, 9.92 
พอใช้, ม.2, 6.13 

พอใช้, ม.3, 7.64 

พอใช้, ม.4, 2.09 พอใช้, ม.5, 3.99 
พอใช้, ม.6, 7.40 

ปรับปรุง, ม.1, 0.27 ปรับปรุง, ม.2, 0.70 ปรับปรุง, ม.3, 0.08 
ปรับปรุง, ม.4, 0 ปรับปรุง, ม.5, 0.38 ปรับปรุง, ม.6, 0 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

ร้อยละปีการศกึษา 58, ม.1, 
46.85 

ร้อยละปีการศกึษา 58, ม.2, 
47.06 

ร้อยละปีการศกึษา 58, ม.3, 
48.35 

ร้อยละปีการศกึษา 58, ม.4, 
48.44 ร้อยละปีการศกึษา 58, ม.5, 

47.93 

ร้อยละปีการศกึษา 58, ม.6, 
48.96 

ร้อยละปีกการศกึา 59, ม.1, 
53.11 

ร้อยละปีกการศกึา 59, ม.2, 
52.93 

ร้อยละปีกการศกึา 59, ม.3, 
51.64 

ร้อยละปีกการศกึา 59, ม.4, 
51.56 

ร้อยละปีกการศกึา 59, ม.5, 
52.07 

ร้อยละปีกการศกึา 59, ม.6, 
51.03 

แผนภูมิความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีวามสามารถและการ
ส่ือสารโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เปรียบเทียบระหวา่ง ปีการศึกษา 

2558 และ  2559 
ร้อยละปีการศกึษา 58 ร้อยละปีกการศกึา 59 



 

ประเด็น ผลการประเมิน 
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

1.5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผล
การสอบวัด
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

 
 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ระดับชั้น 

แผนภูมิความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  

เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 และ 2559 
 

ร้อยละของ gpa เฉลี่ยปี
การศึกษา 2558 

ร้อยละของ gpa เฉลี่ยปี
การศึกษา  2559 

โรงเรียน, ภาษาไทย, 
50.20 

โรงเรียน, คณิตศาสตร์, 
26.29 

โรงเรียน, วิทยาศาสตร์, 
35.32 

โรงเรียน, สงัคมศึกษา, 
51.88 

โรงเรียน, ภาษาองักฤษ, 
30.16 

เขตพืน้ท่ี, ภาษาไทย, 
46.42 

เขตพืน้ท่ี, คณิตศาสตร์, 
28.65 

เขตพืน้ท่ี, วิทยาศาสตร์, 
34.35 

เขตพืน้ท่ี, สงัคมศึกษา, 
49.12 

เขตพืน้ท่ี, ภาษาองักฤษ, 
30.19 

สพฐ, ภาษาไทย, 46.81 

สพฐ, คณิตศาสตร์, 
29.53 

สพฐ, วิทยาศาสตร์, 
35.12 

สพฐ, สงัคมศึกษา, 
49.34 

สพฐ, ภาษาองักฤษ, 
31.39 

ประเทศ, ภาษาไทย, 
46.36 

ประเทศ, คณิตศาสตร์, 
29.31 

ประเทศ, วิทยาศาสตร์, 
34.99 

ประเทศ, สงัคมศึกษา, 
49 

ประเทศ, ภาษาองักฤษ, 
31.80 

โรงเรียน 

เขตพืน้ท่ี 

สพฐ 

ประเทศ 



 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

 
 

 
1.6 ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรือการ
ท างาน 

ร้อยละของความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ประเทศ, ภาษาองักฤษ, 
27.76 

ประเทศ, สงัคมศึกษา, 
35.89 

ประเทศ, วิทยาศาสตร์, 
31.62 

ประเทศ, คณิตศาสตร์, 
24.88 

ประเทศ, ภาษาไทย, 52.29 

สพฐ, ภาษาองักฤษ, 24.35 

สพฐ, สงัคมศึกษา, 36.17 

สพฐ, วิทยาศาสตร์, 31.77 

สพฐ, คณิตศาสตร์, 24.9 

สพฐ, ภาษาไทย, 53.09 

เขตพืน้ท่ี, ภาษาองักฤษ, 
24.61 

เขตพืน้ท่ี, สงัคมศึกษา, 
34.7 เขตพืน้ท่ี, วิทยาศาสตร์, 

30.41 

เขตพืน้ท่ี, คณิตศาสตร์, 
22.09 

เขตพืน้ท่ี, ภาษาไทย, 50.3 

โรงเรียน, ภาษาองักฤษ, 
23.76 

โรงเรียน, สงัคมศึกษา, 
36.07 

โรงเรียน, วิทยาศาสตร์, 
30.46 

โรงเรียน, คณิตศาสตร์, 
20.87 

โรงเรียน, ภาษาไทย, 53.95 

ประเทศ 

สพฐ 

เขตพืน้ท่ี 

โรงเรียน 

ชุดข้อมูล2, ต่อ
สายสามัญ, 

74.27 

ชุดข้อมูล2, ต่อ
สายอาชีพ 

ปวช.1, 24.76 

ชุดข้อมูล2, ต่อ 
กศน., 0.97 

ร้อ
ยล

ะ 

ความประสงค์ของนักเรียนในการศึกษาต่อ 

แผนภูมิแสดงความประสงค์ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อ 



 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ชั้นมัธธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ดีเยี่ยม ด ี
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 



 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด ี ดีเยี่ยม 
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ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน     
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเปป็นธรรมต่อสังคม ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สุขภาวะทางจิต 

มีภูมิคุ้มกันตนเอง ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม 



 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 
 
 
 

 
1.3 จุดเด่น 
 1.3.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 1.3.3 ผู้เรียนมีงานท า หรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตเป็นที่ยอมรับในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 รายวิชาหลักในปี
การศึกษา2558 และปีการศึกษา 2559 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับท่ีมีการพัฒนามากข้ึน รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉล ี่ยสงูสุด และรายวิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
 1.3.4 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 1.3.5 ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นที่ยอมรับในเรื่อง การส่งเสริมโรงเรียน
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 



 

 
 1.4 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.4.1 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนา ความสามารถในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย พัฒนาด้านการอยู่ร่วมกับสังคมและมีจิตส านึกของความเป็นไทยให้มาก
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 1.4.2 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้วย
ความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เน้น
เพ่ิมเติมความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ เน้นเพ่ิมเติมความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย และควรได้รับการส่งเสริม พัฒนาในเรื่องการป้องกันตนเองจากสารเสพติด ไม่กระท า
สิ่งที่ผิดกฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

  
2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

 2.1 กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษา
ข้อมูล สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และสรุปผลการด าเนินงาน   
 

 2.2 ผลการพัฒนา 
  2.2.1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
  2.2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง  
  2.2.3 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
รับผิดชอบ 
  2.2.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
รับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 



 

  2.2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2.2.7 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้   ที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ มีผลการพัฒนาเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
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จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
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การมีส่วนร่วม
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จ านวนภาคีเครือข่ายเครือท่ีเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายในการวางแผน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 

การจัดหา
ทรัพยากร 

ได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน เป็นเงิน 
งบประมาณ 655,805.50 บาท บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน 16 คน วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่า ………………-………………….. บาท 
(…………………………………-………………………) 
 

 
การนิเทศ 
ก ากับติดตาม
และประเมินผล 

 
ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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 2.3 จุดเด่น 
  2.3.1 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยใช้ เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมประจ าเดือน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท า 
   2.3.2 รายงานผลการจัดการศึกษา 
 
 

 2.4 จุดควรพัฒนา 
  2.4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มรส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   2.4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 
 



 

 
3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

3.1  กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ด้านหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  โดยยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
พ้ืนฐาน ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลโยสารสนเทศ (DLIT)  เข้าไป
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น จัดการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบโครงงาน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) การมอบหมาย
หน้าที่ให้นักเรียนท าป้ายนิเทศ การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูมีการผลิตสื่อการสอนและใช้สื่อการ
สอนเทคโนโลยี ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง   

3.2 ผลการพัฒนา 
  3.2.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ด าเนินงาน
โดยจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอนผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ( Independent Study) การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาเซียน การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน   
  3.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ด าเนินงานโดย
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ  การบูรณาการจัดกิจกรรม
ประเพณีวันลอยกระทง  การร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากับชุมชน  การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท าพานบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  สวนเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด  
กิจกรรมดนตรีพ้ืนบ้าน  
  3.2.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ด าเนินงานโดย ด าเนินการประเมินผลกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาโดยมีการ
ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ทั้งนี้มีการประเมินตามสภาพจริงเน้นให้นักเรียนได้น าเสนอ 
ผลงานด้วยตนเอง  
 จากผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ  ดี   
 ทั้งนี้ มีผลการพัฒนาเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 



 

โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 
 
 
 
 

- คุณครูร้อยละ 70 จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน 

- นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานใน
ระดับมากข้ึนไป  

 
 

 

    
 
 
 
 

 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
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โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
 
 
 

-คณะครูในโรงเรียนผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
-คณะครูในโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  คิด
เป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

 
 

โครงการการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดย
ยึดถือภารกิจและ
พ้ืนทีป่ฏิบัติงานเป็น
ฐาน(TEPE) 
 
 
 
 

- ครูร้อยละ 90 ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน(TEPE) 

 

 
 
3.3 จุดเด่น 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ผ่านการอบรม ไมไ่ด้อบรม 

ใช้เทคโนโลยีในการสอน 

ใช้รูปแบบอ่ืนๆ 

94% 

6% 

การอบรมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยดึถือ
ภารกจิและพืน้ทีป่ฏิบัติงานเป็นฐาน(TEPE) 

ผา่นการอบรม ไม่ผา่นการอบรม 



 

  3.3.1 ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
3.3.2 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.3.3 ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3.4 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงๆด้วยวิธีการและแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดระบบการนิเทศการสอน ของครูทุกคนพร้อมทั้งให้

ค าแนะน าซึ่งกันและกันอย่างกัลยาณมิตร 
3.4 จุดควรพัฒนา 

3.4.1 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทุกท้องถิ่นมาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้
ให้หลายหลาย ใช้ได้กับทุกชุมชนสอดคลองกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.4.2 ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
3.4.3 ควรมีคณะกรรมการวิจัยเพื่อ ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน 

พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 

 
4. มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  

4.1 กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนด า เนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา              
โดยด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน                     3) 
จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน                   4) จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน และ 8) 
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานตามรายงานประจ าปีของสถานศึกษา                ในปีการศึกษา 
2559 ที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปี                   ของปี
การศึกษา 2559 วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี                         
ตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคน
ในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา  ติดตามการ
ประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 



 

โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผล              การด าเนินงานของโรงเรียนจาก
นักเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน 

4.2 ผลการด าเนินงาน 
 4.2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนด าเนินการมีการศึกษา 

วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างชัดเจน  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2559    เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการก าหนดจุดเน้น จุดเด่น จุดควร
พัฒนา  โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด   มีการ
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและประเด็นพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและ
ประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 
มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม 

     4.2.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนด าเนินการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ก าหนด
วิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดท าข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ น ามาใช้
ในการวางแผนเพื่อเตรียมการ และใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม
ปฏิทินที่ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ  มีการก าหนดบทบาท
หน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น ใน
การบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหาร
ทั่วไปอย่างชัดเจน 

โรงเรียนมีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัด
และคุ้มค่า  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกัน
อย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่



 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุม
ตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรม  ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผน
ก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี ชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และ
รับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ  มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับ   ดีเยี่ยม 
   4.2.3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โรงเรียนด าเนินการ คือ จัดโครงสร้างหรือระบบ
การบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของ
สถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถอย่างชัดเจน และเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา ทั้งในด้านการวางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการ
พัฒนาการเรียนการสอน  โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม  มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม 

 4.2.4 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนด าเนินการ มี
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งงาน โครงการ และกิจกรรมตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด โดยการ
ด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจการด าเนินงาน 
มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม 

 4.2.5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ มี
ผู้ รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้ างความเข้าใจ                                
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและ เครื่องมือที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและน าผล
การติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงาน
ต่างๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม 

 4.2.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โรงเรียนด าเนินการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 1 คน ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ



 

อย่างชัดเจน และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการวางแผนและ
ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม 

4.2.7 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียน 
ด าเนินการ  สรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี (SAR) ที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
อย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกฝ่าย  มีการ
ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอ รายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด  มีการ
เผยแพร่รายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ประจ าปี ด้วยรูปแบบและวิธีการ  ที่
หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน าข้อคิดเ ห็น 
ข้อเสนอแนะ จากผู้ได้รับการเผยแพร่เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม 
  4.2.8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนด าเนินการมีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก 
ในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติของสถานศึกษา มีการน าผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม เพ่ือน าผลไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม 
 จากการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
กา ร จั ด ก า รศึ ก ษ าอ ย่ า ง เ ป็ น ร ะบ บ  ท า ใ ห้ คณะกร ร มกา รสถ านศึ กษ า  ผู้ ป กค ร อ ง  ชุ ม ช น                               
มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน                     
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 



 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาประเมิน
คุณภาพภายในตาม
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
8 ประการ  

 

เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 
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4.3 จุดเด่น 

4.3.1  โรงเรียนมีการประเมินและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
4.3.2  โรงเรียนมีเอกสารหลักฐานในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

  4.3.3  โรงเรียนมีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ทราบ 
  4.3.4  มีผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

4.3.5   โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนและ 
น ามาสรุปรายงานเผยแพร่ต่อสารธารณชน 
  4.3.6  โรงเรียนมีการเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาเป็นอย่างดี 

4.4 จุดควรพัฒนา 
 ปรับปรุงพัฒนาด้านการจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้อง ครอบคลุม  ทันสมัยพร้อม
ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 



 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า              ได้
ระดับ ดีเยี่ยม ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 2กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  และมาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
  

ทั้งนี้ ในด้านคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม นั้น 
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลายที่ เ ป็นไปตามปัญหาและความต้องการ                
การพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครู
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยด าเนินการ
ตามกิจกรรมด่างๆ ดังนี้ 
   1. ครูวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถใช้ตารางวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นความสอดคล้องว่านักเรียน
ต้องรู้อะไร และจะต้องท าอะไรได้บ้าง 
   2. ครูออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้
ซึ่ง “หน่วยการเรียนรู้” เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียน การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ต้องเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ครูผู้สอนสามารถพิจารณาเลือกออกแบบได้หลายวิธี ครอบคลุมขั้นตอน ซึ่งการออกแบบขั้นตอน 
ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ และกิจกรมการเรียนรู้ ส าหรับแนวคิด
หนึ่งที่สามารถน าไปเป็นแนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้คือ การออกแบบย้อนกลับ (Backward 
Design) ในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ มีการก าหนดความเข้าใจที่คงทน ซึ่งแป็นความรู้ความเข้าใจที่
ฝังแน่นอยู่ในตัวผู้เรียนอันเกิดจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
สามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ต้ อง
สามารถน าพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ด้วย 
   3. วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์มาออกแบบการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และข้อมูลอ่ืนที่น่าสนใจ เพ่ือน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
   4. ครูศึกษาค้นคว้ารูปแบบ/วิธีสอน/เครื่องมือ/นวัตกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดและผู้เรียน มรการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึด
หลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดทุกคน 
 ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้  วิธีสอน เทคนิคเครื่องมือที่
หลากหลายที่จะน าพานักเรียนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร เช่น  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ



 

กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา ลักษณะนิสัย ซึ่งครูผู้สอนได้เลือกใช้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สอดคล้องตามธรรมชาติวิชาของตน  
 นอกจากนี้ยังพัฒนาครูโดยใช้กิจกรรมพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือก ากับติดตาม
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและสร้างขวัญ ก าลังใจให้แก่ครูผู้สอนตามแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 
 2. ประชุมชี้แจ้งคณะกรรมมานิเทศภายในสถานเพ่ือทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
 3. คณะกรรมการร่วมกันศึกษา วิเคราะห์นโยบาย มาตรฐาน/ตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา ฯลฯ 
 4. ก าหนดกรอบในการนิเทศ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ระยะเวลาในการนิเทศ งบประมาณ
สนับสนุนในการนิเทศ 
 5. คณะกรรมการร่วมกันสร้างเครื่องมือในการนิเทศ เช่น แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์
นักเรียน แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินหน่วยการจัดการ
เรียนรู้ เป็นต้น 
 6. ด าเนินการนิเทศตามกรอบ/แผนที่ได้วางไว้ 
 7. วิเคราะห์ผลการนิเทศครูผู้สอนเป็นรายบุคคลเพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ให้ผู้สอนเป็น
รายบุคคล 
 8. โรงเรียนสังเคราะห์งานในภาพรวมของโรงเรียนและเขียนรายงานสรุปผล 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ โดยให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างคุ้มครองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 
 1. แหล่งการเรียนรูในโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ฯลฯ และแหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้องสมุด 
โรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องมัลติมีเดีย ห้อง
อินเทอร์เน็ต ห้องเกียรติยศ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนหย่อม บ่อเลี้ยงปลา เรือน
เพาะช า ฯลฯ 
 2. แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน 
  2.1 แหล่งการีเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม ป่า ภูเขา แหล่งน้ า สัตว์
ต่างๆ ฯลฯ 
  2.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญา ประเพณี 
วัฒนธรรม สถาบัน โบราณสถาน สถานที่ส าคัญ แหล่งประกอบการ 
 3. เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน โรงเรียนด าเนินงานประสานความร่วมมือในการจัดให้
ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่อยู่นอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์กีฬา สถาน
ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่น ฯลฯ 
นอกจากนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนได้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ 
PDCA เพ่ือด าเนินการโครงการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และถือว่าเป็น
ภารกิจหลักของโรงเรียน ที่จะสร้างความม่ันใจต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนว่าผู้เรียนจะมีมาตรฐาน



 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด เกิดสมรรถนะที่ส าคัญ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อันเป็นความคาดหวังที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ในการ
พัฒนาทุกคนในชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือสร้างและผลิตสื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนใน 5 รายวิชาส าหรับครูผู้สอนใน
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ให้มีคุณภาพ และน าไปใช้ในการประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือสร้างและจัดหาแบบทดสอบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลมาใช้วัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
 3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพจนสามารถแข็งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 4. เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของโรงเรียนมากขึ้น 
 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมิน 
ในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ
จัดการศึกษาท่ีผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเ รียนเพ่ือร่วมกัน
วางแผน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดการทรัพยากร จั ดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน   

ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินใน 
รายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ
ของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนาการด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ด้านหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติกา ร
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  โดยยึดตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐาน ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเทคโนโลโยสารสนเทศ (DLIT)  เข้าไปในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียน
ทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด เช่น จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบโครงงาน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Independent Study) การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนท าป้ายนิเทศ การน าเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูมีการผลิตสื่อการสอนและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ ๑ เรื่อง   
 ในด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบ              
การประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลประเมินใน
รายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  3) จัดการ
และบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็น



 

สารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน และ 8) โรงเรียนด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการ
ด าเนินงานตามรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในจากรายงานประจ าปี ของปีการศึกษา 2559 วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี                         ตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการ
เรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปี
การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผล  การด าเนินงานของโรงเรียนจาก
นักเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา 
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ 



 

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมิน 
ในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้ 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง 
3) ผู้เรียนมีงานท า หรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตเป็นที่ยอมรับในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 รายวิชาหลักในปีการศึกษา
2558 และปีการศึกษา 2559 ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
ที่มีการพัฒนามากข้ึน รายวิชาภาษาอังกฤษและ
รายวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉล ี่ยสูงสุด และรายวิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
4) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เป็นรูปธรรม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
5) ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่ม
เหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่ถูกต้อง และ
อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นที่
ยอมรับในเรื่อง การส่งเสริมโรงเรียนต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่ง
พัฒนา ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย พัฒนาด้านการ
อยู่ร่วมกับสังคมและมีจิตส านึกของความเป็นไทยให้
มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
2) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ยังต้อง
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้วยความสามารถใน
การแสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เน้นเพิ่มเติม
ความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ เน้น
เพ่ิมเติมความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ทักษะ
การคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรคต์ามช่วงวัย และควรได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาในเรื่องการป้องกันตนเองจากสารเสพติด ไม่
กระท าสิ่งที่ผิดกฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีต่อสังคม
ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 



 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยใช้ เทคนิค
การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุม
ประจ าเดือน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานและจัดท า 
2) รายงานผลการจัดการศึกษา 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มรส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1) ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริงๆด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดระบบการนิเทศการสอน 
ของครูทุกคนพร้อมทั้งให้ค าแนะน าซึ่งกันและกันอย่าง
กัลยาณมิตร 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทุกท้องถิ่นมา
วิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้หลาย
หลาย ใช้ได้กับทุกชุมชนสอดคลองกับทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
2) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
3) ควรมีคณะกรรมการวิจัยเพ่ือ ตรวจประเมินผล
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 

ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
1)  โรงเรียนมีการประเมินและก าหนดค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
2)  โรงเรียนมีเอกสารหลักฐานในการด าเนินงานที่
ชัดเจน 
3)  โรงเรียนมีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 
4)  มีผู้รับผิดชอบด าเนินการคุณภาพการศึกษา 
5)  โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการ
พัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนและน ามาสรุปรายงาน

ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน 
ที่มีประสิทธิผล  
1) ปรับปรุงพัฒนาด้านการจัดท าระบบสารสนเทศให้
เป็นหมวดหมู่ถูกต้อง ครอบคลุม  ทันสมัยพร้อมใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา 



 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
เผยแพร่ต่อสารธารณชน 
6)  โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีเป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม
ละเป็นปัจจุบัน 
7)  โรงเรียนมีการเตรียมการและให้ความร่วมมือใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี 
  
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. โรงเรียนด าเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนจัดท าโครงการตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ ออกก าลังกาย มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักหลีกเลี่ยงจาก
สิ่งเสพติด มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะ ดนตรี 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิต ให้ครบทุกห้องเรียน ใน 1 ปีการศึกษา จัดค่าย
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนทุกระดับ รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้เรียน
ที่ท าความดี 

5. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียน และจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

6. โรงเรียนควรก าหนดแผนที่พัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะคิด เช่น จัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการ และจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิด
วิเคราะห์แบบ mind map 

7. ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ เช่น ห้องสื่อ
การเรียนรู้ในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระ   

8. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน การจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 100% 

9. โรงเรียนควรมีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้           
ทุกงาน และทุกกิจกรรมแล้วน าผลการประเมินมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

10. ส่งเสริมและให้ก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือท าวิจัยการพัฒนางานให้มี
คุณภาพ 

11. โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาด้านการจัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง  
ครอบคลุม ทันสมัยพร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
 



 

ความต้องการและการช่วยเหลือ  
1. ความช่วยเหลือในการพัฒนาครูจากหน่วยศึกษานิเทศก์ 
2. ความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
3. ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณ  ดังนี้ 

a. การเงิน  วัสดุ  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
b. ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณในการจัดหาหนังสือส าหรับห้องสมุดโรงเรียน 
c. ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดหาห้องและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
d. ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 
e. ความช่วยเหลือด้านการวางแผนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย 
f. ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
g. ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษานักเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก 

(สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อๆ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                         
ประกาศโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 

เร่ือง การใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

                      ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ   
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา          
การประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  หมวด 2 
ข้อ 14 (1) ให้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพ่ือใช้เป็นหลัก                   
ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารจึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน  ในชุมชน ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
                    โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
                                      
                                        ประกาศ  ณ  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
                                                   
 
 
 
                                                                           ( นายพนมเทพ   สังขะวรรณ ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 
 
 



 

  
 
 

 

 

 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

     1.ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 

1.2 ความสามารถในการวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแกปั้ญหา 
1.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
1.4 ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 

1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

    2.คุณลกัษะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

2.1 การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของ
สงัคม 

2.2 ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
2.3 การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     1.การมีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

     2.การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
2.1 การวางแผนและการด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้ร ียีนรอบดา้น  

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
อยา่งมีคุณภาพ 

     3.การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

และไดม้าตรฐาน 



 

     4.การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

     1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 

     2.การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

     3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสิทธิผล 

     การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
 
 

                                                              
ประกาศโรงเรียนโพธ์ิไทรพทิยาคาร 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

                    ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ   
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา          
การประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  หมวด 2 
ข้อ 14 (1) ให้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพ่ือใช้เป็นหลัก                 
ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ                  
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพ่ือน าไปสู่                   
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
                    เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงไดก้ าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        ปีการศึกษา 2559 ระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

                                      

                                        ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 



 

                                                   
 

                                                                   ( นายพนมเทพ   สงัขะวรรณ ) 
                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร   
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

                ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ระดบั 4 ดเียีย่ม 
     1.ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 

 

ระดบั 4 ดเียีย่ม 

1.2 ความสามารถในการวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา 

 

ระดบั  4 ดเียีย่ม 

1.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ระดบั 4 ดเียีย่ม 
1.4 ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ระดบั 4 ดเียีย่ม 
1.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ ระดบั 3 ด ี
1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ระดบั 4 ดเียีย่ม 

2.คุณลกัษะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
2.1 การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

โดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสงัคม 

 

ระดบั 4 ดเียีย่ม 

2.2 ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ระดบั 4 ดเียีย่ม 
2.3 การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ระดบั 4 ดเียีย่ม 

          2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม ระดบั 4 ดเียีย่ม 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดบั 4 ดเียีย่ม 
     1.การมีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ระดบั 4 ดเียีย่ม 
     2.การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
         2.1 การวางแผนและการด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้ร ียีน  

ระดบั 4 ดเียีย่ม 



 

รอบดา้นทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

        2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ  
ทางวชิาชีพ 

 

ระดบั 4 ดเียีย่ม  

        2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ระดบั 4 ดเียีย่ม 
        2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคม 

ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 

ระดบั 4 ดเียีย่ม 

     3.การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา   ใหมี้คุณภาพ
และไดม้าตรฐาน 

 

ระดบั 4 ดเียีย่ม 

     4.การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา ระดบั 4 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั ระดบั 4 ดเียีย่ม 
     1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม ระดบั 4 ดเียีย่ม 
     2.การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน ระดบั 4 ดเียีย่ม 
     3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ 

ระดบั 4 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสิทธิผล  
      การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพ่ือยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 

ระดบั 4 ดเียีย่ม 

  
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยำคำร 
ที่  025 /2560  

                 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  
ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 นายพนมเทพ  สงัขะวรรณ  ผูอ้  านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายไพยนต ์ ขนัทอง   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.3 นายมนูญศกัด์ิ   พลโสภา  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.4 นายก าชยั  โตสงค ์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 



 

1.5 วา่ท่ี ร.ต.ทวชียั  จ าเริญ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
1.6 ดร. ทศันีย ์ ทองไชย   ครูเช่ียวชาญ  กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางสาวพชัรา  กดุเป่ง    ครู   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
 หน้าที ่

1.  ช้ีแจง ท าความเขา้ใจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองการประเมินภายใน 

2.  อ านวยความสะดวกและประสานงานกบัคณะกรรมการประเมิน 

3.  ตรวจสอบความถูกตอ้ง เรียบร้อยและรับรองรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี             ก่อน
น าเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

 

2.  คณะกรรมการ จดัท าเอกสารรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
2.1 ดร. ทศันีย ์ ทองไชย   ครูเช่ียวชาญ  ประธานกรรมการ 
2.2 นางจารุณี   แกว้ศรีทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.3 นางทิพวรรณ  สมตวั   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.4 นางสาวแจ่มละมยั   โจระสา   ครู   กรรมการ 
2.5 นางสาวหทยัภทัร  สงัขวรรณ  ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 
2.6 นางสาวพชัรา   กดุเป่ง    ครู   กรรมการและเลขานุการ 
2.7 วา่ท่ี ร.ต. หญิงญาดา  ปลายเนตร     ครูผูช่้วย   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
หน้าที ่

1.  รวบรวมขอ้มูลจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
2.  จดัท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจ าปี 

3.  เสนอรายงานการประเมินตนเองประจ าปีต่อหน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
3. คณะกรรมการประเมนิรายมาตรฐาน 

3.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 มาตรฐานที ่1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

1) นางณฐพร  กล่ินหอม   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2) นางดวงนพร  ทองเถาว ์  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3) นางแวน่แกว้  ผิวข า   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4) นางทิพาพร  ทองแสน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5) นางนรียา   อู่แกว้   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6) นางสาวจงรัก  เพง็จนัทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7) นางณฐัชยา  เจริญสุข   ครู    กรรมการ 
8) นายพงศกร   ลกัษณะฉาย    ครูผูช่้วย    กรรมการ 
9) นายอรรศจรรย ์  เหล่ามา  ครูผูช่้วย    กรรมการ 
10) นายสุรศกัด์ิ  พนัล าภกัด์ิ  ครูผูช่้วย    กรรมการ 
11) นางสาวสุภจัฉรา  ทาบุดดา  ครูผูช่้วย    กรรมการ 
12) นางสาวสุพตัรา   สุดหลา้  ครูผูช่้วย    กรรมการ 
13) นางสาวขวญัขา้ว  สมศรี  พนกังานราชการ   กรรมการ 



 

14) นางสาวศิริรัตน์  ทองแสน  พนกังานราชการ   กรรมการ 
15) นางณฐัพร  ทุมเท่ียง   พนกังานราชการ   กรรมการ 
16) นางสาวจุฬาลกัษณ์  ทองศรี  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
17) นางเขมทอง   จรรยาเลิศ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
18) นางชลธิชา  เขียวบริสุทธ์ิ  ครู    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

 มาตรฐานที ่1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 

1)   นายณรงคศ์กัด์ิ  นางาม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2) นางปราณี  เพชรพนัธ์  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3) นายเดชา  เจริญสุข   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4) นายคูณ  ศรีเมือง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5) นางลดัดาวลัย ์ ปามุทา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6) นายธวชัชยั  สายใจ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7) นายสนัติ  มุสิกา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8) นายไชยา  นาคสุด   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9) นางณิตฐิญาณนัท ์ เลาหววิฒัน ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
10) นางสาวมณีรัตน์   สมรักษ ์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
11) นายภิญโญ  ทองไข   พนกังานราชการ   กรรมการ 
12) นายเกริกชยั ทองมนต ์  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
13) นางสาวธิดาพร  ทรายค า  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
14) นายศิริเทพ   จ าเริญ   ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
15) นางสาววาสนา  สงักะสี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
16) นางสาวขรินทร์ทิพย ์ จนัพวง  ครูผูช่้วย    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

3.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บรหิารสถานศึกษา 

1) นายไพยนต์  ขันทอง   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2) นายมนูญศกัด์ิ   พลโสภา  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองประธาน

กรรมการ 
3) นายก าชยั  โตสงค ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4) วา่ท่ี ร.ต.ทวชียั  จ าเริญ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
5) นายวฒันชยั  คงยิง่   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6) นางรัชฎาภรณ์  ไชยพนัโท  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7) นางนฤมล  สุวรรณกฏู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8) นายกฤษฎา  สุดพาห์   ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
9) นางสุภทัรา  ไชยสตัย ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10) นายทศพล  สงัขวนั   ครู    กรรมการ 



 

11) นางสาวนารีรัตน์  แกว้ประชุม   ครู    กรรมการ 
12) นางสาวปนิดา   สุดไชย  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
13) นางสาวนิตยา   โสดา  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
14) นางสาวชยตุรา  สามิลา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
15) นางสาวมณีนุช  มัน่ยนื  ครู    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

3.3  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) นางปราณปรียา  คนฉลาด    ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวคณินณชั  กล่ินหอม    ครูช านาญการพิเศษ  รองประธาน

กรรมการ 
3) นายธวชั  เพชรพนัธ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4) นางพิมพภ์ทัร  ภาโยธี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5) นายศุภวชิญ ์ จนัสุตะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6) นายสนทยา  บง้พรม   ครูช านาญการ   กรรมการ 
7) นายเนติวฒิุ  ชนะบูรณ์  ครู    กรรมการ 
8) นายเกรียงไกร  ธรรมเท่ียง  ครูผูช่้วย    กรรมการ 
9) นางสาวนวรัตน์  กาลปลูก  พนกังานราชการ   กรรมการ 
10) นายแสงทอง  เหล่าสิงห์  พนกังานราชการ   กรรมการ 
11) นายสมยศ  เช้ือจ าพร  พนกังานราชการ   กรรมการ 
12) นายธนากร  ไตรษร     ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
13) นายวรีะยทุธ  ไตรยมูล  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
14) นางสาวชชัญาณิช   ปอทอง  ครูผูช่้วย    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
3.4   คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผล 
1) ดร. ทศันีย ์ ทองไชย     ครูเช่ียวชาญ   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวลดัดาวลัย ์ วรรณธนสุทธ์ิ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวนงคนิ์ตย ์ ประทุมชาติ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
4) นายอนุสรณ์  ฤกษบ์างพลดั  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5) นางทิพวรรณ  สมตวั   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 



 

6) นางจารุณี  แกว้ศรีทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7) นางเพชรอุบล   ผลพนัธิน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8) นางสาวแจ่มละมยั   โจระสา  ครู    กรรมการ 
9) นายถนอมศกัด์ิ  ทองทบั  ครูผูช่้วย    กรรมการ 
10) นายปราชญากร  หม่ืนหาวงศ ์  ครูผูช่้วย    กรรมการ 
11) นางสาวภทัราวรรณ อุทธสิงห์  ครูผูช่้วย    กรรมการ  
12) นางสาวธญัญาภรณ์  คงเจริญ  พนกังานราชการ   กรรมการ 
13) นางสาวจิราภรณ์  อ่อนเนตร   เจา้หนา้ท่ีธุรการ   กรรมการ 
14) นางสาวหทยัภทัร  สงัขวรรณ    ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
15) นางสาวพชัรา  กดุเป่ง  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
16) วา่ท่ี ร.ต. หญิงญาดา  ปลายเนตร     ครูผูช่้วย    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

หน้าที ่ คณะกรรมการตามขอ้ 3 มีหนา้ท่ี ดงัน้ี  

1. ออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บและรวบรวมขอ้มูลใหต้รงตามตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 

2. สรุปและประเมินผลขอ้มูลตามตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. น าส่งขอ้มูลต่อคณะกรรมการจดัท าเอกสารภายในวนั   องัคาร ที ่3  มนีาคม  2559 
4. เตรียมเอกสารหลกัฐานตามตามตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือรองรับ              

การประเมินคุณภาพภายใน และประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ศึกษาเอกสารตามรายการที่ได้รับมอบหมายและด าเนินงาน

ตามรายการที่ได้รับมอบหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ แล้วน าส่งคณะกรรมการ
จัดท าเอกสารหากมีปัญหาและอุปสรรคใด ให้รายงานให้คณะกรรมการอ านวยการทราบโดยทันที 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

        สัง่  ณ  วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2560 
 

 

    
 (นายพนมเทพ  สงัขะวรรณ) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 

 
 

 

 



 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
                    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

ของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 

 ตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  ได้ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา  นั้น  
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  อาศัยอ านาจตามกฎกระทวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ประกาศในวันที่ 11 มีนาคม 2553 หมวด 2 ข้อ 14 ให้สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกรอบ จ านวน 4 มาตรฐาน  และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศในวันที่  13 มิถุนายน 2554  ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายใน อย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 
1 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินภายในของสถานศึกษา 

 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  จึงอาศัยอ านาจดังกล่าว  ออกประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ขึ้นทะเบียนไว้ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.  นายบุญน้อม  มุ่งงาม     ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ  อดีตรองผู้อ านวยการ 
     โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  

 

 

      ประกาศ  ณ  วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

        (นายพนมเทพ   สังขะวรรณ) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 



 

   

 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

โรงเรียนโพธ์ิไทรพทิยาคาร ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 
 

1. นายสมชยั  สายใจ   ผูท้รงคุณวฒิุ  ประธานคณะกรรมการ 

2. วา่ท่ี พ.ต. จรูญ  เจริญสุข  ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

3. นายคงเดช   แกว้เนตร   ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

4. นายธวชั  แสงแดง   ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

5. นายพิทกัษช์ยั  โสดา   ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

6. นายธนกฤต  สายใจ   ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

7. ร.ต.ต.สมดี  บุญไทย   ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 

8. พระครูปัญญาเขมาภิรักษ ์  ผูแ้ทนองคก์รศาสนา กรรมการ 

9. พระครูโพธิสิริญาณวงค ์   ผูแ้ทนองคก์รศาสนา กรรมการ 

10.  นายเจริญชยั  บุญทา   ผูแ้ทนผูป้กครอง  กรรมการ 

11.  นายเดชา  เจริญสุข   ผูแ้ทนครู  กรรมการ 

12.  นางศรีนวล  โสดา   ผูแ้ทนองคก์รชุมชน กรรมการ 

13.  นายเกรียงไกร  ภาโยธี   ผูแ้ทนองคก์รปกครองฯ กรรมการ 

14.  นางค าภา   วารีพฒัน์   ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  กรรมการ 

15.  นายพนมเทพ  สงัขะวรรณ  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 



 

บันทกึการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนโพธ์ิไทรพทิยาคาร 

 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 
 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง ลงลายมอืช่ือรับรอง วนั/เดอืน/ปี 

1 นายสมชยั  สายใจ ประธานคณะกรรมการ   

2 วา่ท่ี พ.ต. จรูญ  เจริญสุข กรรมการ   

3 นายคงเดช   แกว้เนตร กรรมการ   

4 นายพิทกัษช์ยั  โสดา กรรมการ   

5 นายธนกฤต  สายใจ กรรมการ   

6 นายธวชั  แสงแดง กรรมการ   

7 ร.ต.ต.สมดี  บุญไทย กรรมการ   

8 พระครูปัญญาเขมาภิรักษ ์ กรรมการ   

9 พระครูโพธิสิริญาณวงค ์ กรรมการ   

10 นายเจริญชยั  บุญทา กรรมการ   

11 นายเดชา  เจริญสุข กรรมการ   

12 นางศรีนวล  โสดา กรรมการ   

13 นายเกรียงไกร  ภาโยธี กรรมการ   

14 นางค าภา   วารีพฒัน์ กรรมการ   

15 นายพนมเทพ  สงัขะวรรณ กรรมการและเลขานุการ   

 

 

 

 

 



 

 



 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ประเดน็พจิารณา ระดบัคุณภาพ แปลความหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน   
     1.ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
 1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ ์

ของแต่ละระดบัชั้น 
ระดบั 4 ดีเยีย่ม 

 1.2 ความสามารถในการวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา 

ระดบั 4 ดีเยีย่ม 

1.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ระดบั 4 ดีเยีย่ม 
1.4 ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ระดบั 4 ดีเยีย่ม 
1.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ ระดบั 3 ดี 
1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ระดบั 4 ดีเยีย่ม 

2.คุณลกัษะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

2.1 การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดีของสงัคม ระดบั 3 ดี 

2.2 ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ระดบั 3 ดี 

2.3 การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ระดบั 4 ดีเยีย่ม 
          2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม ระดบั 4 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดบั 4 ดีเยีย่ม 
     1.การมีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ระดบั 4 ดีเยีย่ม 
     2.การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
         2.1 การวางแผนและการด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้ร ียีน 

รอบดา้นทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม ระดบั 4 ดีเยีย่ม 
        2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ ทางวชิาชีพ ระดบั 4 ดีเยีย่ม 
        2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ระดบั 3 ดี 
        2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ ระดบั 3 ดี 
     3.การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา   ใหมี้
คุณภาพและไดม้าตรฐาน ระดบั 4 ดีเยีย่ม 
     4.การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา ระดบั 4 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั ระดบั 4 ดเียีย่ม 
     1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม ระดบั 4 ดีเยีย่ม 
     2.การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน ระดบั 4 ดีเยีย่ม 
     3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ระดบั 4 ดีเยีย่ม 



 

มาตรฐานที ่4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสิทธิผล  ระดบั 4 ดเียีย่ม 
     การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพ่ือยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน ระดบั 4 ดีเยีย่ม  

แบบประเมนิตนเองตามระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
องค์ประกอบที ่1 

องค์ประกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

1.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     1.1 ศึกษาวเิคราะห์มาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ้

5 5 

     1.2 พิจารณาสาระส าคญัท่ีจะก าหนดในมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการ
ส่งเสริมของสถานศึกษา 

5 5 

     1.3 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี 5 5 
     1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

5 5 

สรุประดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ 5 5 
แปลความหมาย ดีเยีย่ม 

 

องค์ประกอบที ่2 

องค์ประกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

2.จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
     2.1 ศึกษา วเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบโดยใช้
ขอ้มูลตามสภาพจริง 

 

 

5 5 

     2.2 ก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมายและพนัธกิจต่างๆ โดยมุ่งเนน้คุณภาพผูเ้รียนท่ีสะทอ้นคุณภาพ
ความส าเร็จอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

5 5 

     2.3 ก าหนดวธีิการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใชก้ระบวนการวจิยัหรือผลการวจิยัหรือขอ้มูลท่ีอา้งอิงได ้ใหค้รอบคลุมการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัละ
ประเมินผลการพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

 

 

5 4 

     2.4 ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ 5 5 
     2.5 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนใหบุ้คลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียนร่วมรับผดิชอบและ
ด าเนินงานตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5 
5 

     2.6 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครอง องคก์ร หน่วยงาน 
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

5 
4 



 

องค์ประกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

     2.7 ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรม 
โครงการ 

5 
4 

     2.8 เสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ 5 5 
     2.9 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 
     2.10 ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบติัการประจ าปีสู่การปฏิบติัท่ีชดัเจน 5 5 
     2.11 เสนอแผนปฏิบติัการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ 5 5 

สรุประดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ 5 4.72 

แปลความหมาย ดีเยีย่ม 

 

 

องค์ประกอบที ่3 

องค์ประกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

     3.1 จดัโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอ่การพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

5 5 

     3.2 ก าหนดผูรั้บผิดชอบและจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบนั สะดวก
ต่อการเขา้ถึงและการใหบ้ริการ หรือการเช่ือมโยงเครือข่าย 
กบัหน่วยงานตน้สงักดั 

 

5 4 

     3.3 น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการและการพฒันาการเรียนการสอน 5 5 
สรุประดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ 5 4.66 

แปลความหมาย ดีเยีย่ม 

 

 

องค์ประกอบที ่4 

องค์ประกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

4.ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
     4.1 น าแผนปฏิบติัการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม โครงการท่ี
ก าหนดไว ้

 

5 
 

5 

     4.2 ผูรั้บผิดชอบและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้
ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

5 5 

สรุประดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ 5 5 
แปลความหมาย ดีเยีย่ม 

 



 

 

 

 

 

องค์ประกอบที ่5 

องค์ประกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

5.จดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     5.1ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดบัสถานศึกษา 

5 5 

     5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษา อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 
1 คร้ัง 

5 5 

     5.3 รายงานและน าผลติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงพฒันา 5 5 
     5.4 เตรียมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้
สงักดั 

5 5 

สรุประดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ 5 5 
แปลความหมาย ดีเยีย่ม 

 

 

องค์ประกอบที ่6 

องค์ประกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

6.จดัให้มกีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
     6.1 ใหมี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยา่งนอ้ย 3 คน ท่ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกท่ีหน่วยงานตน้สงักดัข้ึนทะเบียนไว ้อยา่งนอ้ย 1 คน เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5 5 

6.2 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใชว้ธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 5 

สรุประดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ 5 5 
แปลความหมาย ดีเยีย่ม 

 

องค์ประกอบที ่7 

องค์ประกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

7.จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน      

     7.1 สรุปและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี
สะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและผลส าเร็จของการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามรูปแบบท่ีหน่วยงานตน้
สงักดัก าหนด 

5 5 



 

     7.2 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ 5 5 
     7.3 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง 5 5 

สรุประดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ 5 5 
แปลความหมาย ดีเยีย่ม 

 

องค์ประกอบที ่8 

องค์ประกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

8.จดัให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง      
     8.1 ส่งเสริมแนวคิดเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
ใหเ้กิดข้ึนกบัครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
จนเป็นวฒันธรรมในการท างานปกติของสถานศึกษา 

5 5 

     8.2 น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และเลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปใชป้ระโยชนต์่อการ
พฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

5 5 

     8.3 เผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา 5 5 
สรุประดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ 5 5 

แปลความหมาย ดีเยีย่ม 

 

 

องค์ประกอบที ่1-8 

องค์ประกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ 
คะแนน
เฉลีย่ 

ระดบั
คุณภาพ 

 

แปล
ความหมาย 

1.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 ดีเยีย่ม 

2.จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา      

5 4.72 ดีเยีย่ม 

3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 5 4.66 ดีเยีย่ม 

4.ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 ดีเยีย่ม 

5.จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5 5 ดีเยีย่ม 

6.จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      5 5 ดีเยีย่ม 

7.จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน      5 5 ดีเยีย่ม 

8.จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง      5 5 ดีเยีย่ม 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5 4.92 ดีเยีย่ม 

 



 

 

 

 

 

 
 

ผลการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น (ม.1 – ม.6) ปีการศึกษา 2559 

1. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน  
ทีเ่ข้า 
สอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่1 จ านวน นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 440 9 42 66 78 59 90 66 30 186 42.27 

คณิตศาสตร์ 300 11 26 45 63 62 36 25 32 93 31.00 

วทิยาศาสตร์ 331 34 86 59 57 49 28 12 6 46 13.90 

สงัคมศึกษา ฯ 660 8 32 54 71 124 131 134 106 371 56.21 

สุขศึกษาและพลศึกษา 220 1 0 1 3 35 37 60 83 180 81.82 

ศิลปะ 220 1 17 21 37 13 32 26 73 131 59.55 

การงานอาชีพ ฯ 469 18 55 37 47 57 92 72 91 255 54.37 

ภาษาต่างประเทศ 660 36 122 74 83 106 154 57 28 239 36.21 

รายวชิาเพ่ิมเติม...... - - - - - - - - - - - 
 

 

2. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน  
ทีเ่ข้า 
สอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่2 จ านวน นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 440 16 55 65 56 62 69 57 60 186 42.27 

คณิตศาสตร์ 300 2 17 28 25 61 83 40 44 167 55.67 

วทิยาศาสตร์ 330 18 60 53 59 55 37 28 20 85 25.76 

สงัคมศึกษา ฯ 658 26 45 72 101 104 102 93 115 310 47.11 



 

สุขศึกษาและพลศึกษา 220 4 37 42 51 38 28 14 6 48 21.82 

ศิลปะ 220 53 9 4 9 10 16 30 89 135 61.36 

การงานอาชีพ ฯ 469 80 28 32 45 63 68 49 104 221 47.12 

ภาษาต่างประเทศ 660 94 177 67 113 78 64 29 38 131 19.85 

รายวชิาเพ่ิมเติม.......... - - - - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน  ที่

เข้า 
สอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่1 จ านวน นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 206 11 38 56 42 31 16 6 6 28 13.59 

คณิตศาสตร์ 275 26 34 25 48 67 31 16 28 75 27.27 

วทิยาศาสตร์ 322 14 45 37 45 38 44 28 71 143 44.41 

สงัคมศึกษา ฯ 618 40 58 69 85 58 68 51 189 308 49.84 

สุขศึกษาและพลศึกษา 206 0 20 29 62 45 22 18 10 50 24.27 

ศิลปะ 206 13 19 12 44 20 15 16 67 98 47.57 

การงานอาชีพ ฯ 227 5 13 23 26 32 36 34 58 128 56.39 

ภาษาต่างประเทศ 618 26 170 111 93 62 55 31 70 156 25.24 

รายวชิาเพ่ิมเติม(IS1) 203 2 4 20 15 25 62 52 23 137 67.49 

 

 

4. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ทีเ่ข้า 
สอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 จ านวน นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 206 21 31 23 33 28 32 10 28 70 33.98 

คณิตศาสตร์ 275 20 34 22 39 36 36 28 60 124 45.09 

วทิยาศาสตร์ 306 9 32 44 34 47 49 34 57 140 45.75 

สงัคมศึกษา ฯ 618 64 46 42 53 61 86 92 174 352 56.96 

สุขศึกษาและพลศึกษา 206 15 15 19 35 33 34 23 32 89 43.20 



 

ศิลปะ 206 56 4 3 7 3 4 8 121 133 64.56 

การงานอาชีพ ฯ 433 35 71 62 47 59 45 37 77 159 36.72 

ภาษาต่างประเทศ 611 32 169 128 71 57 50 44 60 154 25.20 

รายวชิาเพ่ิมเติม(IS2) 161 13 3 5 4 29 22 33 52 107 66.46 

 



 

5. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ทีเ่ข้า
สอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่1 จ านวน นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 202 0 6 15 23 29 49 31 49 129 63.86 

คณิตศาสตร์ 270 11 49 43 39 27 24 40 37 101 37.41 

วทิยาศาสตร์ 311 12 21 24 45 52 67 39 51 157 50.48 

สงัคมศึกษา ฯ 609 5 53 33 45 95 124 112 142 378 62.07 

สุขศึกษาและพลศึกษา 203 6 5 14 13 21 44 66 34 144 70.94 

ศิลปะ 203 19 36 9 11 6 18 14 90 122 60.10 

การงานอาชีพ ฯ 636 12 107 30 74 77 98 73 165 336 52.83 

ภาษาต่างประเทศ 609 32 61 52 84 109 104 71 96 271 44.50 

รายวชิาเพ่ิมเติม(IS3)            

 

 

6. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ทีเ่ข้าสอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 จ านวน นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 203 2 2 5 6 12 23 36 117 176 86.70 

คณิตศาสตร์ 196 24 48 24 29 23 26 13 9 48 24.49 

วทิยาศาสตร์ 203 11 24 23 47 31 30 26 11 67 33.00 

สงัคมศึกษา ฯ 604 12 68 64 63 90 91 93 123 307 50.83 

สุขศึกษาและพลศึกษา 203 4 1 0 7 21 45 65 60 170 83.74 

ศิลปะ 203 40 14 9 10 18 20 17 75 112 55.17 

การงานอาชีพ ฯ 609 72 83 25 38 50 74 88 179 341 55.99 

ภาษาต่างประเทศ 1015 116 98 34 55 89 139 170 314 623 61.38 

รายวชิาเพ่ิมเติม.......... - - - - - - - - - - - 
 



 

7. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 จ านวนนร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 269 0 4 4 29 38 69 66 59 194 72.12 

คณิตศาสตร์ 348 0 177 59 42 16 21 13 20 54 15.52 

วทิยาศาสตร์ 503 0 1 19 78 140 117 74 74 265 52.68 

สงัคมศึกษา ฯ 386 0 0 0 0 33 115 149 89 353 91.45 

สุขศึกษาและพลศึกษา 193 0 0 0 2 5 11 31 144 186 96.37 

ศิลปะ 231 2 3 11 37 49 42 34 53 129 55.84 

การงานอาชีพ ฯ 424 7 42 53 69 63 44 51 95 190 44.81 

ภาษาต่างประเทศ 462 7 154 67 66 38 34 37 59 130 28.14 

รายวชิาเพ่ิมเติม(IS1) 193 0 2 15 12 38 37 53 36 126 65.28 

 

 

8. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ทีเ่ข้าสอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 จ านวน นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 255 7 20 17 45 41 44 35 46 125 49.02 

คณิตศาสตร์ 332 2 93 118 59 23 18 11 8 37 11.14 

วทิยาศาสตร์ 627 0 58 104 145 123 100 70 27 197 31.42 

สงัคมศึกษา ฯ 576 10 3 3 7 59 113 139 242 494 85.76 

สุขศึกษาและพลศึกษา 193 2 3 2 4 10 55 69 48 172 89.12 

ศิลปะ 214 2 5 2 7 5 11 20 162 193 90.19 

การงานอาชีพ ฯ 424 11 49 41 41 54 69 60 99 228 53.77 

ภาษาต่างประเทศ 459 19 98 100 79 47 46 27 43 116 25.27 

รายวชิาเพ่ิมเติม(IS2). 193 0 0 2 23 13 39 55 61 155 80.31 

 



 

9. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที ่1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน  
ทีเ่ข้า 
สอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที ่1 จ านวน นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 292 17 9 19 33 38 50 63 63 176 60.27 
คณิตศาสตร์ 399 3 50 73 86 71 59 40 17 116 29.07 
วทิยาศาสตร์ 580 2 50 66 103 112 103 82 62 247 42.59 
สงัคมศึกษา ฯ 647 19 19 22 71 106 151 149 110 410 63.37 
สุขศึกษาและพลศึกษา 218 7 0 2 1 12 6 55 135 196 89.91 
ศิลปะ 255 0 1 0 2 23 51 61 117 229 89.80 
การงานอาชีพ ฯ 473 13 41 22 40 53 102 93 109 304 64.27 
ภาษาต่างประเทศ 684 10 54 86 92 127 120 74 121 315 46.05 
รายวชิาเพ่ิมเติม(IS2)            

 

 

10. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ทีเ่ข้า 
สอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที ่2 จ านวน นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 290 10 6 8 17 54 78 63 54 195 67.24 
คณิตศาสตร์ 399 9 14 40 63 109 66 62 36 164 41.10 
วทิยาศาสตร์ 576 10 32 54 60 95 107 114 104 325 56.42 
สงัคมศึกษา ฯ 441 18 9 10 33 44 65 124 138 327 74.15 
สุขศึกษาและพลศึกษา 222 8 0 4 3 5 37 66 99 202 90.99 
ศิลปะ 427 16 6 5 1 3 14 30 352 396 92.74 
การงานอาชีพ ฯ 481 51 25 25 44 73 112 95 56 263 54.68 
ภาษาตา่งประเทศ 687 28 27 51 73 100 89 95 224 408 59.39 
รายวชิาเพ่ิมเติม.......... - - - - - - - - - - - 

 



 

11. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที ่1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน  ที่

เข้า 
สอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที ่1 จ านวน นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 227 5 48 20 62 20 40 17 15 72 31.72 
คณิตศาสตร์ 319 1 94 93 74 19 18 10 10 38 11.91 
วทิยาศาสตร์ 465 3 35 75 102 109 80 28 33 141 30.32 
สงัคมศึกษา ฯ 346 1 3 25 82 62 65 48 60 20 5.78 
สุขศึกษาและพลศึกษา 173 0 0 0 27 21 46 51 28 125 72.25 
ศิลปะ 173 0 0 0 2 6 2 11 152 165 95.38 
การงานอาชีพ ฯ 373 0 8 21 33 53 85 78 95 17 4.56 
ภาษาต่างประเทศ 546 5 59 51 80 76 69 59 147 275 50.37 
รายวชิาเพ่ิมเติม.......... - - - - - - - - - - - 

 

 

12. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที ่2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

ทีเ่ข้า 
สอบ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที ่2 จ านวน นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.             
ทีไ่ด้ระดบั         
3 ขึน้ไป 

จ านวนนักเรียนทีม่ผีลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 227 11 60 25 34 29 33 16 19 68 29.96 
คณิตศาสตร์ 319 20 86 61 55 53 29 8 7 44 13.79 
วทิยาศาสตร์ 465 8 24 31 47 121 156 49 29 234 50.32 
สงัคมศึกษา ฯ 345 0 2 12 24 44 77 70 116 263 76.23 
สุขศึกษาและพลศึกษ 173 2 1 1 6 5 12 18 128 158 91.33 
ศิลปะ 173 0 0 0 0 1 0 5 167 172 99.42 
การงานอาชีพ ฯ 373 4 34 40 42 58 80 68 47 195 52.28 
ภาษาต่างประเทศ 546 16 53 45 92 109 99 60 72 231 42.31 
รายวชิาเพ่ิมเติม......... - - - - - - - - - - - 

 



 

ผลการสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2559 
  

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3  

สาระวชิา จ านวนคน คะแนนเฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลีย่ 

ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของ
นักเรียนทีม่คีะแนน สูง

กว่าขีดจ ากดัล่าง 
คณิตศาสตร์ 198 26.29    
ภาษาไทย 198 50.20    
วทิยาศาสตร์ 198 35.32    
สงัคมศึกษา ฯ 198 51.88    
ภาษาต่างประเทศ 198 30.16    

 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 
 

สาระวชิา จ านวนคน คะแนนเฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลีย่ 

ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของ
นักเรียนทีม่คีะแนน สูง

กว่าขีดจ ากดัล่าง 
คณิตศาสตร์ 206 20.87    

ภาษาไทย 206 53.95    
วทิยาศาสตร์ 206 30.46    
สงัคมศึกษา ฯ 206 36.07    
ภาษาต่างประเทศ 206 23.76    

  



 

 
 


