
 
 

 
 

 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
ต าบลสนามแย้  อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

เอกสารล าดับที่ ……./…….……. 



 
 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ฉบับนี้  
จัดท าขึน้ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน
ได้แก่คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  ฉบับ
นี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
       (นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
            25 มีนาคม  2562 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  48  ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้นโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์   จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตาม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษาการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2561  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
                                                                     
 

                          (นายทวีป     เปาอินทร์) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                           โรงเรียนนวิิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

                                                           25 มีนาคม  2562 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                                                                                           ข 
สารบัญ ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 1 
 ข้อมูลนักเรียน 3 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 4 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 4 
 ข้อมูลงบประมาณ 5 
ส่วนที2่ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 6 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 10 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 12 
ส่วนที3่สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 15 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 
ส่วนที4่ภาคผนวก 20 
 ประกาศโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่องประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    
 ค ำสั่งโรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 
  ประกำศโรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
ค ำสั่งโรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา  
รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 2 ต าบลสนามแย้ อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 70190  โทรศัพท์และโทรสาร 034691166 e-mail  school@niwit.ac.th   
website  http://www.niwit.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
มีเขตพ้ืนที่บริกำร 5 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่บ้ำนเขำสะพำยแร้ง, หมู่บ้ำนสนำมแย้, หมู่บ้ำนยำงม่วง, 

หมู่บ้ำนหนองโรง และหมู่บ้ำนห้วยตะเคียน 
 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 27 - 3 4 35 

 

     

 

 

3%

77%

0%
9%

11%

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ

1 

http://www.niwit/


 
 

    2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 24 10 - 35 

 
 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 3 18 
3. คณิตศาสตร์ 4 18 
4. วิทยาศาสตร์ 4 18 
5. ภาษาอังกฤษ 5 16 
6. สังคมศึกษา 4 23 
7. แนะแนว 1 19 
8. คหกรรมศาสตร์ 1 16 
9. นาฏศิลป์ศึกษา 1 18 
10.คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 17 
11.ดนตรีศึกษา 1 18 
12.สุขศึกษาและพลศึกษา 3 12 
13.เกษตรศาสตร์ 1 21 
14.ศิลปะ 1 16 
15.อ่ืนๆ 3 - 

รวม 35 - 
 
 
 
 

3%

68%

29%

0%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม 535 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 3 53 38 91 30.33 
ม.2 3 50 59 109 36.33 
ม.3  4 90 66 156 39.00 
รวม 10 193 163 356 35.60 
ม.4 2 27 25 52 26.00 
ม.5 2 19 39 58 29.00 
ม.6 3 34 35 69 23.00 
รวม 7 80 99 179 25.57 

รวมทั้งหมด 17 273 262 535 31.47 

 
 
 

3%
8%

11%

11%

14%
11%

3%
3%

3%

6%

3%

9%

3%
3%

9%

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

1. บริหารการศึกษา 2. ภาษาไทย 3. คณิตศาสตร์

4. วิทยาศาสตร์ 5. ภาษาอังกฤษ 6. สังคมศึกษา

7. แนะแนว 8. คหกรรมศาสตร์ 9. นาฏศิลป์ศึกษา

10.คอมพิวเตอร์ศึกษา 11.ดนตรีศึกษา 12.สุขศึกษาและพลศึกษา

13.เกษตรศาสตร์ 14.ศิลปะ 15.อ่ืนๆ
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 
ภา

ษา
ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร
์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง
าน
อา
ชีพ

ฯ 

ม.1 139 56 198 94 128 258 141 178 
ม.2 64 83 84 187 146 295 163 313 

ม.3 92 113 56 255 119 226 131 257 

ม.4 52 50 87 73 100 61 44 63 

ม.5 86 104 93 101 105 87 65 141 

ม.6 38 70 49 56 58 37 16 155 

รวม 471 476 567 766 656 964 560 1107 

ร้อยละ 49.84 41.46 43.15 49.84 48.66 70.42 57.91 75.61 

 
 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.12 55.04 54.42 
คณิตศาสตร์ 26.36 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 34.54 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 26.41 29.10 29.45 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 42.68 52.12 +9.44 
คณิตศาสตร์ 23.76 26.36 +2.60 
วิทยาศาสตร์ 29.79 34.54 +4.75 
ภาษาอังกฤษ 26.74 26.41 -0.33 

 
1.6 ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ     (เงินเดือน/ค่าจ้าง) 10,944,453 
- เงินนอกงบประมาณ  3,139,247 
- เงินอ่ืน ๆ  (เงินบริจาค)   - 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน 14,083,700 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 โรงเรียนมีโครงการรักการอ่าน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน โดยการฝึกให้นักเรียนอ่าน
และเขียนอย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบและจัดสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนโดยใช้พี่สอนน้อง นอกจากนี้ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้จากการอ่านและเขียนจากสถานการณ์จริง ใช้สื่อที่เป็นของจริง 
ฝึกการน าเสนอหน้าชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ ใช้ค าศัพท์ง่าย ๆ ฝึกให้นักเรียนกล้า
สื่อสาร โดยใช้การจับคู่ การแสดงบทบาทสมมติ ฝึกให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการ และเขียนบรรยายใต้
ภาพพร้อมน าเสนอเรื่องราวให้เพื่อนฟัง ฝึกให้นักเรียนรู้จักการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย กับท ารายการอาหาร 
การคิดค านวณสูตรของอาหาร  

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารด้วยการพูดและ
เขียนตามความคิดเห็น การแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตน นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอน โดยการ
ฝึกให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ วิจารณ์เหตุการณ์ เช่น วิเคราะห์ วิจารณ์ตัวละครจากบทเรียน วิเคราะห์ข่าว
เหตุการณ์ ฝึกอภิปรายในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มและรายบุคคล ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือ 
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พัฒนาทักษะการคิด การแสดงบทบาทสมมติ การสื่อสารผ่านการแสดง การสอนแบบโครงงาน สอน
โดยกระบวนการ PDCA เป็นต้น 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งครูเข้ารับการอบรม 

สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น  Learning 
Management in Thailand 4.0 with Active Learning  นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานที่ครูมอบหมาย สร้าง
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการเรียนได้ เช่น การถ่ายคลิปวีดิโอกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แล้วน าเสนอ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง การตัดต่อวีดิโอ การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก  หนังสือนิทาน บัตรอวยพร  
โครงงาน  แผ่นพับ ป๊อบอัพ มิวสิควิดีโอ ทีค่ั่นหนังสือ เครื่องวัดความดันในของเหลวชื่อ แมนนอมิเตอร์  
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยี ให้ทันสมัย และเพียงพอกับความต้องการ โดยท าการติดตั้ง
สื่อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และตามห้องเรียน เพ่ือให้ครูใช้เป็นสื่อในการสอน
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้การใช้โปรแกรม ต่าง ๆ อาทิ MS Word , MS Excel , MS Power point 
ฯลฯ มีการฝึกให้นักเรียนสร้างผลงานโดยการถ่ายภาพวิดีโอ การส่งผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยฝ่ายวิชาการ
ประชุมคณะครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้ช่วยแสดงความคิดเห็น น าเสนอและช่วยกันสรุป ได้ว่า ในปีการศึกษา  2560 -  2562 โดยก าหนดให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ในปีการศึกษา 2560   ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ  
3  ขึ้นไป  ในปีการศึกษา 2561  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ  3  ขึ้นไป  และในปี
การศึกษา 2562   ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ  3  ขึ้นไป  โรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนตามตัวชี้วัดและผ่านการประเมินทุกตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้องกับหลักสูตรของ
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์   

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 จากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านระบบคิด
และทักษะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับวิชาชีพ โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรโดยฝึกให้
นักเรียนปลูกผักและพืชผักออร์แกนิคและน าไปจ าหน่าย เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้มีความรู้พ้ืนฐานในการน าไป
ประกอบอาชีพได้ และโรงเรียนยังได้เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) หรือ 1 คน 2 ใบประกาศ ซึ่งโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ
กับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 สัปดาห์  
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้หลากหลาย เช่น 
การจัดกิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ การท าความสะอาดห้องเรียน น้องไหว้พ่ี การเข้าแถวซื้ออาหาร การ
เข้าแถวขึ้นรถโดยสาร การเดินแถวเข้าห้องเรียน ฝึกความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการ
ประหยัดอดออม การมีจิตอาสา ยึดมั่นในกฎระเบียบตามข้อบังคับของโรงเรียน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

ในการจัดการเรียนการสอน ครูได้สอดแทรกความเป็นไทย และประวัติความเป็นมา ประเพณี และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักและความศรัทธาในท้องถิ่นของตน นอกจากนี้
โรงเรียนยังด าเนินการกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ , กิจกรรมแห่เทียนพรรษา , 
กิจกรรมวันมาฆบูชา , กิจกรรมวันวิสาขบูชา , กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ การท าบุญวันออกพรรษา
และกิจกรรมท าบุญประจ าปีวัดเขาสะพายแร้ง  
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน  มีการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ไข
ปัญหาชีวิต โดยการน าธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดทักษะในการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข , กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความคิด จิตใจ และทักษะชีวิตอ่ืนๆ ควบคู่กับการจัดประสบการณ์เสริมในการน า
นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกัน  
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลสนามแย้ ตรวจสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนเป็นประจ า เป็นผลให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยไม่มีความขัดแย้งใด ๆ นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมเพ่ือเป็น
การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เช่น กีฬาภายใน กีฬา 3 จังหวัด กีฬาต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย   
 
2. ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร คิดค ำนวณ มีผลสัมฤทธิ์กำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำเป็นไปตำมเป้ำหมำยสถำนศึกษำ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น คิดแก้ปัญหำ และน ำไปสู่กำรตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล มีทักษะ
พ้ืนฐำนในกำรสร้ำงนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำตนเองได้อย่ำงเหมำะสม
ปลอดภัย มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมที่ดี  มี 
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ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
รวมทั้งมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม กำรผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สำมำรถแก้ไขปัญหำชีวิต โดยกำร
น ำธรรมะมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดทักษะในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุข ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบวินัยจรำจรและสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน โดยไม่ขัดต่อกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 
3. จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยเป็นคนมีจิตอาสา กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ
กติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 
 
4. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรให้ความเอาใจใส่ในการพัฒนาผลการประเมินระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เพื่อให้มีผล
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 
5. การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  มีบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
(มหาชน) เป็น School partner โดยได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาและบริหารจัดการสื่อการเรียน
การสอน ได้รับงบประมาณสนับสนุนการท ากิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการท าการเกษตรแบบใหม่ เรียนรู้หลักการทางชีววิทยา การค านวณระดับน้ า การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ ที่เกิดจากธรรมชาติช่วยในการก าจัดศัตรูพืช การดูแลรักษา บ ารุงด้วยธรรมชาติ รวมไปถึงการเก็บเก่ียว 
จ าหน่ายและมีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย   

 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยการ
อาชีพบ้านโป่ง ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการอาชีวศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เสริมวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยตกลงร่วมกันจัดการศึกษาในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ เปิดโอกาสให้กับนักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อและสามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
กว้างขวาง เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต ตามความ
ถนัดและความสนใจ รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิด มีดังนี้ บัญชีครัวเรือน , พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์, 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์ , หุ่นยนต์เล็กเบื้องต้น , งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ,งาน
บริการจักรยานยนต์ และงานจับจีบผ้าและผูกผ้า  

 

 

 

9 



 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตาม
ความต้องการชุมชนและท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล มีการประชุม
คณะครูในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจของโรงเรียน วิเคราะห์จุด
แข็ง  จุดอ่อน  อุปสรรค  โอกาส  สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT และจัดท าเป็นกิจกรรม  โครงการ เพ่ือส่งเสริม 
หรือ พัฒนาองค์กร  
 2.2 มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  โรงเรียนมี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งกลุ่มบริหารงาน หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบพร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงานโดยมีโดยการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง มีการสอนเสริมทักษะอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 
โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้  มูลนิธิ
ยุวพัฒน์ คณะครูและผู้ปกครองในการพัฒนางานวิชาการ ทั้งด้านก าลังบุคคล ก าลังทรัพย์  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษาด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การเข้าอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การ
เข้าอบรมคูปองครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ มีสถานที่ที่กว้างขวาง มีอาคารเรียน ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครูและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยอาคารเรียนและอาคารประกอบที่สร้างมานาน 
โรงเรียนจึงจัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม เช่น มีการปรับปรุง ห้องสมุดและการบริหาร 
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จัดการในรูปของหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย ปรับปรุงห้องน้ า และ ปรับปรุงพ้ืนที่ข้างสนามให้มีประโยชน์ในการ
ใช้สอยมากขึ้น  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

โรงเรียนได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษามาใช้ ซึ่งประกอบด้วยงานด้านต่าง  ๆดังนี้  
 1. งานระบบเครือข่าย (Network Administration) มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลทางด้านระบบเครือข่าย 
ระบบ Security และ Server  ดา้นการให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน และระบบเครือข่ายต่างๆในโรงเรียนทั้งหมด  
 2. งานซ่อมบ ารุง (PC Support and Maintenance) ในการติดตั้ง ดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดท่ีใช้ในโรงเรียน บริการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ  
  
2. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับ 
บริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำชำติ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ
ของสถำนศึกษำที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำย มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีกำรพัฒนำครูและให้มีควำมเชี่ยวขำญทำงด้ำนวิชำชีพ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของครูและสถำนศึกษำประสำนกันอย่ำงลงตัว มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และมีควำมปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
 
3. จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีหลักการบริหาร สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
บทบาท 

2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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4. จุดควรพัฒนา 
ควรสร้างความเข็มแข็งด้านเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
5. การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
 การบริหารงานด้วย NIWIT Model 
 N  : Norm ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
 I   : Information เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 W : Warm อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น เสมือนครอบครัว ท างานด้วยความเข้าใจกัน 
 I   : Ideology มีอุดมการณ์ ท าเพ่ือนักเรียน โรงเรียน และประเทศชาติ 
 T  : Teamwork ท างานเป็นทีมด้วยความสามัคคี มีทีมงานที่เข้มแข็ง 
  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
โรงเรียนส่งเสริมให้คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตามตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา  ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนได้รับการฝึกทั กษะการ
แสดงออก การแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น การทดลองเรื่องแรงเสียดทาน การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาโลกดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 โรงเรียนจัดให้มี ห้องเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ โดยได้รับความร่วมมือ จากมูลนิธิยุวพัฒน์ และ
บริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น นอกจากนี้โรงเรียนยังเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ และได้รับการสนับสนุนและ
พัฒนาระบบ ICT โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้มอบสื่อการสอนทรูปลูกปัญญา เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จอแสดงผล และเดินระบบอินเตอร์เน็ต ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ 
โดยได้รับความร่วมมือ จากมูลนิธิเอสซีจี โครงการร้อยพลังการศึกษา และบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น นักเรียนที่เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยมีการตกลงร่วมกันในการวางกฎระเบียบ และ
ข้อตกลง เพ่ือฝึกความมีระเบียบวินัย การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงร่วมกัน มีการตั้งเวรรักษาความสะอาด และเขตพ้ืนที่ มี 
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การสลับสับเปลี่ยนการเป็นหัวหน้าชั้นเรียน เพ่ือฝึกการเป็นผู้น า และเคารพผู้อ่ืน เมื่อนักเรียนตอบค าถามในชั้น
เรียนได้ จะมีรางวัลมอบให้ หรือให้คะแนนเพิ่มเพ่ือเป็นเสริมแรงทางบวก   

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยดูจากศักยภาพของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระกับต่างกลุ่มสาระในรูปแบบของการ PLC เพ่ือเป็นการร่วม
แก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนผลกลับไปสู่ผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเอง  
 
2. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์มีกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงหลำกหลำย สอดคล้องกับเนื้อหำธรรมชำติของรำยวิชำ และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
มีกำรตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิง
บวก มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และส่งผลให้นักเรียนได้ควำมรู้และมีควำมสุขกับกำร
เรียน 
 
3. จุดเด่น 

1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ม.1-ม.6 ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

3. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ 
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เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี และพร้อม
ใช้งานเสมอ 

4. ควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 

5. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
6. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 

5. การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
 การเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 
และบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
 การเรียนวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเอสซีจี
โครงการร้อยพลังการศึกษา และบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น เริ่มเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีการรายงานผล
การเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ลักษณะ
การเรียนการสอนมีแบบเรียนและแบบฝึกหัดคนละ 1 ชุด โดยใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์การเรียนคนละ 1 
ชุด ต่อนักเรียน 1 คน โดยแต่ละคนมีพาสเวิร์ดของตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ
ของตน โดยพัฒนาไปตามขีดความสามารถของตนเอง โดยมีครเูป็นผู้ชี้แนะและอ านวยการสอน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3 - 5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งปัจจัยที่น าไปสู่โรงเรียน ดีเลิศ ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยเป็นคนมีจิตอาสา กล้า
แสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   2. ผู้ เรียนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็น
ที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิว
ขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 
 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
   โรงเรียนควรให้ควำมเอำใจใส่ในกำรพัฒนำผลกำร
ประเมินระดับชำติ และระดับท้องถิ่น เพื่อให้มีผล
กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
   1. ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจ มีควำมมุ่งมั่น มีหลักกำร
บริหำร สำมำรถเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรท ำงำน และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมตั้งใจ และมีควำม
พร้อมในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ ตำมบทบำท 
   2. โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคกำรประชุมที่หลำกหลำย
วิธี เช่น กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมระดม
สมอง กำรประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยที่ชัดเจน มี
กำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับผลกำรจัด
กำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และ
นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้
ผู้ เ รี ยนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตรของ
สถำนศึกษำ ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
มีคุณภำพ มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
กำรด ำเนินงำน และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัด
กำรศึกษำ และโรงเรียนได้ใช้กระบวนกำรวิจัยในกำร
รวบรวมข้อมูลมำใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนกำร
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
   ควรสร้ำงควำมเข็มแข็งด้ำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ให้มีควำมเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำ และกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
   1. ครูพัฒนำตนเองอยู่เสมอ มีควำมตั้งใจ มุ่งมั่น 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มเวลำและควำมสำมำรถ 
   2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
   3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ 
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
   4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้กำรคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
   1 .  ค รู ค ว ร จั ด กิ จ ก ร รม เน้ น ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ มี
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์
อย่ำงหลำกหลำยและใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรพัฒนำ
ตนเองสู่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 
   2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในระดับชั้น ม.1-ม.
6 ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อควำมเป็นไทย ไม่
ห ล ง ใ ห ล กั บ ค่ ำ นิ ย ม ต่ ำ ง ช ำ ติ  จ น เ กิ ด ก ำ ร
ลอกเลียนแบบ ท ำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย 
   3. ครูควรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้  
ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเครำะห์หำควำมรู้จำก
แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มำกขึ้น และพัฒนำสื่อ
แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติกำรให้อยู่ในสภำพ
ดี และพร้อมใช้งำนเสมอ 
   4. ควรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยตำมสภำพจริง สอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และธรรมชำติวิชำ 
   5. ครูควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
   6. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง 
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ปัจจัยท่ีน าไปสู่โรงเรียน ดีเลิศ ในปีการศึกษา 2562 
 โรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ วำงแผนที่ท ำให้ผู้เรียนมีคุณภำพ ประกอบด้วย ผู้น ำและบุคลำกรมีควำม
เข้มแข็ง กำรบริหำรจัดกำร และกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ดังนี้ 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผลผลิตของการจัดการการศึกษา
คุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ พัฒนานักเรียนส่วนใหญ่ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นหรือ   มีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น นักเรียนต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตัวเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส าหรับความรู้ความสามารถใน
การแข่งขัน โรงเรียนและคณะครูต้องวางแผนให้นักเรียนส่วนใหญ่ พัฒนาความสามารถและผลการเรียน 
สามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในการแข่งขันต่างๆ ได้  เน้นให้ผู้เรียนมีความสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการ
อ่าน รักการเรียน และรักการค้นคว้า มีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการท างาน
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
 ส าหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวางแผนการใช้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เป็นพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความประพฤติที่แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนเสียสละเพ่ือส่วนรวม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการท างาน มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา ปฏิบัติตนตามหลักเบื้องต้นของศาสนา ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และน าภูมิปัญญา
ไทยมาประยุกต์ใช้ รู้คุณค่า มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีสุขภาพแข็งแรง 
และจิตใจแจ่มใส 
 วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น าและมีความเข้มแข็งประกอบด้วย การน าองค์กร การพัฒนา
บุคลากร และการดูแลคุณธรรมจริยธรรมครู การน าองค์กร ผู้บริหารโรงเรียนดีมีคุณภาพเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น า 
และมีความสามารถ    ในการบริหารจัดการ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นประชาธิปไตย 
และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 การพัฒนาบุคลากร สถานศึกษา ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้ เข้าร่วมการประชุมอบรม 
สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างความรู้ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
หลักสูตร ตลอดจนการท างานเป็นทีม  ในส่วนของการดูแลคุณธรรมจริยธรรมครู โรงเรียนได้เสริมสร้างระเบียบ
วินัย ให้บุคลากร นักเรียนทุกคนตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และยอมรับในกติการ่วมกัน ส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ความเข้าใจ และเอาใจใส่ ผู้เรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
 การวางแผนด้านการบริหารจัดการ พบว่า ต้องให้ผู้บริหารมีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ เน้น
ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือให้ครูเกิดศรัทธา โดยท าตัวเป็นแบบอย่างแก่ครู
สร้างขวัญและก าลังใจ ส าหรับยุทธศาสตร์การวางแผนด าเนินงานมีการก าหนดทิศทางการท างานโดยทุกงาน
ต้องชัดเจน ทิศทางการท างานต้องมุ่งไปที่ “นักเรียน” มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มโดยวางแผน 
 
 
 
 
เป็นเดือน สัปดาห์ และวัน มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างถูกต้อง ครอบคลุมกิจกรรมของโรงเรียน
และตรงกับความต้องการใช้งาน และมีการใช้อาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ 
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 การวางแผนด าเนินการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน พบว่า ผู้ปกครองและชุมชน
มีความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับโรงเรียน กล่าวคือ ร่วมเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนและภาคีเครือข่าย
โรงเรียน เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา พัฒนาการศึกษาให้ข้อมูลพัฒนาโรงเรียน และให้
ค าปรึกษาที่ดีกับชุมชน โดยการส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนเป็นผู้จัด นอกจากนี้ผู้ปกครอง
และชุมชนได้เข้ามาช่วยสอดส่องพฤติกรรมนักเรียน เป็นวิทยากร/ภูมิปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณ และวัตถุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงเรียนต้องมีและใช้ระบบสารสนเทศในด้านการบริหารจัดการและ
ด้านการเรียนรู้ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้รับรู้เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและข่าวสารต่างๆ ของ
โรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีความส าคัญนั้นหากโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสานเทศเกี่ยวกับ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ตลอดจนผลการด าเนินงานของโรงเรียนครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรงกับความ
ต้องการ และสามารถน าไปใช้ทันต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องแล้ว จะเป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจ และการวางแผนบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด้านการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีระบบการด าเนินงาน คือการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และการส่งต่อ 
การจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองและนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยมี
การบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานที่
ชัดเจน โดยมีครูประจ าชั้นเป็นบุคลากรหลัก ในการด าเนินการมีประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 
 การวางแผนการจัดการทางด้านวิชาการที่เป็นกระบวนการน าไปสู่โรงเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ กล่าวคือ 
ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้แก่ ส่งเสริมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศและ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการให้โรงเรียนสร้างหลักสูตรของ
ตนเอง โดยมีหลักสูตรแกนกลางฯ เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นข้อก าหนดคุณภาพของผู้เรียน และการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และ
ชุมชน เพ่ือให้สนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดท าหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้แทนของชุมชนเข้ามาร่วมวางแผน 
 การวางแผนด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนต้องมีระบบการเรียนรู้ กล่าวคือ มีการวิเคราะห์หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละ
หน่วย มีการผลิตและพัฒนานวัตกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ นิเทศติดตาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประเมินผลการเรียนรู้  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และบันทึก
สรุปผลรายงาน ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้สอนต้อง
ค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของ 
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ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละช่วงชั้นมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่
โรงเรียนมีอยู่ รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่วยในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสื่อที่
นักเรียนสนใจ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
เรื่อง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------- 

 ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สั่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลและติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น 3 
มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นที่ส าคัญ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

    และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 



 
 

  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   

  ประกาศ ณ วันที่  10 กันยายน  พ.ศ. 2561 

                                
              ( นายชนะ   อปราชิตา) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

         
             (นายทวีป  เปาอินทร์) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ....ดี...... 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ผู้เรียนร้อยละ 75  ได้ระดับดีขึ้นไป 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ  75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ  75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ  75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนร้อยละ  75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนร้อยละ  75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ 75  ได้ระดับดีขึ้นไป 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนร้อยละ 75  ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ผู้เรียนร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ...ดีเลิศ...... 
2.1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ  80  ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 
2.2. มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 

   2.- ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ 80 ปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ  80 ปฏิบัติอยู่ในระดบัดีเลิศ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ร้อยละ  80 ปฏิบัติอยู่ในระดบัดีเลิศ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ  80 ปฏิบัติอยู่ในระดบัดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับ....ดี...... 
3.1. จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้  ร้อยละ 75 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
3.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 75 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 75 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
3.4 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 75 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 75 ปฏิบัติอยู่ในระดับดี 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ   ยอดเยี่ยม 
   ระดับ   ดีเลิศ  
  ระดับ   ดี  
  ระดับ   ปานกลาง 
  ระดับ   ก าลังพัฒนา 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
   ที่  23  / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
...........................................................................  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ได้ก าหนด
ความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก  มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการ
และบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
    1.1 นางสาวสุนันทา            พร้าวตะคุ     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
    1.2 นางสาวสุวรรณา  พ่ึงไทย ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
    1.3 นายชาญชัย  คูณทา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3 กรรมการ 
    1.4 นางอภิญญา  เชียงทอง ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3 กรรมการ 
    1.5 นางสาวเอกปภาดา    ปกรณ์พิมุข ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 กรรมการ 
    1.6 นางอรกมล  บัวซ้อน ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   
 1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน   
 3. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  
 4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
2. คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    2.1 นายชาญชัย  คูณทา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3 กรรมการ 
    2.2 นางอภิญญา  เชียงทอง ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3 กรรมการ 
 2.3 นางปริชาติ พงษ์อัคคศิรา  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3 กรรมการ 



 
 

 2.4 นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 กรรมการ  
 2.5 นางสาวปรางทิพย์ จ าเริญรัตน์พันธุ์ ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 กรรมการ  
 2.6 นางสาวรุ่งกมล ล้ าตระกูล  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 2.7 นายวงศกร พัฒนศรี  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 2.8 นางอรกมล บัวซ้อน  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1 นางภัณฑิรา จงอ่อน ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 กรรมการ 
    2.2 นางสาวนภชัรษร     ศรีภุมมำ ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 กรรมการ 
 2.3 นางสาวนฤชล สุขนิธิยา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 2.4 นางสาววิไลลักษณ์ ชิดปลัด  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 2.5 นายอภิสิทธิ์ มนต์พฤกษา  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 2.1 นางสาวสุวรรณา พ่ึงไทย  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3 กรรมการ 
 2.2 นางสาวไอลดำ เทียมทอง  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 กรรมการ  
 2.3 นางสาวนวพัชญ์ ฉีดจันทร์  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 
 ด าเนินการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
๓. คณะกรรมการรายงานและสรุปผลการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
    ๓.๑ นางสาวสุวรรณา  พ่ึงไทย ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3 กรรมการ 
    ๓.๒ นางอรกมล บัวซ้อน  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ 
  ด าเนินการรายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณชนต่อไป 

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

  สั่ง ณ  วันที่ 19 มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 

      (นางสาวสุนันทา    พร้าวตะคุ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 



 
 

 
 
 
 

ประกำศโรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

............................................................................ 
 ตำมที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2561 และประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง ก ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561 ที่
ก ำหนดให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนผล และน ำผลกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำนั้น 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ จึงประกำศแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ดังนี้ 

1.  นำงสำวสุนันทำ พร้ำวตะค ุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงอุบลรัตน์  เหลืองรุ่งไพศำล  ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก    กรรมกำร     

           3.  นำงสำวสุวรรณำ พ่ึงไทย    ครู คศ.3      กรรมกำร 
 4.  นำงอรกมล  บัวซ้อน  หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง มีหน้ำที่   

1. ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำท้ังระดับบุคคลและระดับสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ    
1 ครั้ง  และจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

2. ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 

            ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                               

ประกำศ ณ วันที่  8  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

(นำงสำวสุนันทำ  พร้ำวตะคุ ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ 

 



 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
ที ่7   / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่า
ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  11  ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เพ่ือให้การรวบรวมและจัดท าเอกสารส าหรับการเตรียมรอรับการประเมินซ้ าคุณภาพภายใน
สถานศึกษา    รอบสี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสิวพร  โรจน์เจริญชัย     หัวหน้างานงบประมาณ  กรรมการ 
3. นางอภิญญา เชียงทอง     หัวหน้างานบุคคล  กรรมการ 
4. นางสุชาดา  ชาวนาดอน     หัวหน้างานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
5. นางสาวสุวรรณา  พ่ึงไทย  หัวหน้างานวิชาการ  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่วางแผน  ให้ค าแนะน าปรึกษาแก้ไขปัญหา และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
รวบรวมและจัดท าเอกสารในแต่ละมาตรฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ชองสถานศึกษา พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ผู้รับผิดชอบ  

1. นางสิวพร  โรจน์เจริญชัย  ครู  คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางอัจฉรียา  พรมประเสริฐ  ครู  คศ.1  กรรมการ 
3. นางสาวเอกปภาดา  ปกรณ์พิมุข  ครู  คศ.2  กรรมการ 



 
 

4. นายริฎวัน  อุเด็น   ครูช่วยสอน  กรรมการ 
 5. นายฤชานนท์ ชัยเพชร   ครูช่วยสอน  กรรมการ 

 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ผู้รับผิดชอบ  
 1. นางปริชาติ  พงษ์อัคคศิรา   ครู  คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวลัดดา  ผลหมั่น    ครู  คศ.1 กรรมการ 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางอรกมล  บัวซ้อน    ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
 2. ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นางสาวนภัชรษร  ศรีภุมมา    ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
2. นายชัยพร  อ่องนก     ครูธุรการ กรรมการ 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

1. นางสาวปรางทิพย์  จ าเริญรัตน์พันธุ์  ครู  คศ.1 ประธานกรรมการ 
2. นายนพสรรค์ ฉวีรัตน์    ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. นายศรัญย์  กัณทาทรัพย์   ครู  คศ.1 ประธานกรรมการ 
2. นางธัญญา  แสงเลิศ    ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

ผู้รับผิดชอบ 
1.นางสาววิไลลักษณ์  ชิดปลัด   ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
2.นางสาวศิริมล คิ้วศิริ     ครูจ้างสอน กรรมการ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้รับผิดชอบ 

 1.  นายชาญชัย คูณทา    ครู  คศ.3 ประธานกรรมการ 
 2.  ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นางสาวรุ่งกมล  ล้ าตระกูล   ครู  คศ.1 ประธานกรรมการ 
3. นางสาวนฤชล   สุขนิธิยา   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 



 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นางสาวอรุณวรรณ  วันสิม   ครู  คศ.1 ประธานกรรมการ 
2. นายวงศกร  พัฒนศรี    ครู คศ.1  กรรมการ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นางภัณฑิรา จงอ่อน    ครู  คศ.2 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนฤชล  สุขนิธิยา   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

2.2. มีระบบจัดการคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

 1. นางอรกมล  บัวซ้อน    ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวสุวรรณา พ่ึงไทย   ครู คศ.3  กรรมการ 
2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสาวไอลดา เทียมทอง   ครู  คศ.1 ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ    กรรมการ 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 

  1. นางอภิญญา เชียงทอง   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววิไลลักษณ์  ชิดปลัด   ครู คศ.1  กรรมการ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางยุพา  ชูศักดิ์    ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
 2. นายอภิสิทธิ์  มนต์พฤกษา   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 3. นายวงศกร  พัฒนศรี    ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 1.  นายนพสรรค์   ฉวีรัตน์   ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
 2.  ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสาวรัตนา เวทการ    ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
 2.  ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางเสาวนีย์ คูณทา    ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอัจฉรียาพรมประเสริฐ   ครู คศ.1  กรรมการ 



 
 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ผู้รับผิดชอบ 

 1. นางสุชาดา  ชาวนาดอน   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
 2. ครูที่ปรึกษาในทุกระดับชั้น     กรรมการ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ 
 1.  นางสาวนวพัชญ์  ฉีดจันทร์   ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
 2.  ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสาวสุวรรณา   พึ่งไทย   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
 2.  ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
มีหน้าทีจ่ัดเก็บข้อมูลในแต่ละมาตรฐานเพ่ือการตรวจสอบจากผู้ประเมิน 

4. คณะกรรมการฝ่ายก ากับ ติดตาม ข้อมูลในการจัดท างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
1. นางสาวสุวรรณา  พ่ึงไทย    ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางอรกมล  บัวซ้อน     ครู คศ.1  กรรมการ 
3. นางสาวไอลดา  เทียมทอง    ครู คศ.1  กรรมการ 
4. นางสาวนภัชรษร  ศรีภุมมา    ครู คศ2  กรรมการ /เลขานุการ 
 
 

มีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม การรวบรวมข้อมูลแต่ละมาตรฐาน ปีการศึกษา 2561  พร้อมทั้งจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือเตรียมรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน )  

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางโรงเรียน
สืบไป 

 
สั่ง  ณ    วันที่  18  เดือน  มกราคม    พ.ศ. 2562 

 
 

(นางสาวสุนันทา   พร้าวตะคุ ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

 


