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ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี        
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 
มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
 
                   (นายพงษ์ดนัย  เดชเดชาโชติ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
                26  มิถุนายน 2563 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ ๕ ต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรด้านบริหาร ๑ คน มีบุคลากรครู ๕๗ 
คน นักเรียน ๑,๐๓๘ คน ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนสรุปผลได้ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

ยอดเยี่ยม 

 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แหล่งเรียนรู้และสังคมที่ดี กระตุ้น

ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้อย่างท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีเลิศ ได้แก่ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและรักษาสุขภาพจิตให้ดีเสมอ ดีเลิศ 
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ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดีเลิศ 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดี ได้แก่ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  

ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี      ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
 

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง    
         ๑)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓   
          ๒)  แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
         ๓)  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑    
          ๔)  มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา    
          ๕)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
         ๖)  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา    
          ๗)  ผลการประเมินภายนอกรอบ ๓  
          ๘)  แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้บริหารสถานศึกษา   
          ๙)  แบบสรุปงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
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          ๑๐)  รูปภาพ งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
          ๑๑)  ผลงาน/รางวัลของครูและนักเรียน 
 
แผนจะพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ   
          แผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          โรงเรียนน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มาเป็น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
          ๑. ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระ  ปรับปรุง
ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักท่ีต้องมีการทดสอบระดับชาติ ได้แก่  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  และสังคมศึกษาฯ 
          ๒. โรงเรียนจัดท าหลกัสูตรหรือโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามความสามารถและตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
          ๓. โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านด้านต่าง ๆ รวมทั้งทางด้าน
เทคโนโลยี 
          ๔. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยส่งครูเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้
ด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารประสานขอความร่วมมือกับชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
ช่วยสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรและงบประมาณ  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา โดยมีแผนงาน/โครงการเพ่ือ
พัฒนาดังนี้ 
          ๑. แผนปฏิบัติงานที่ ๑ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ   
          ๒. แผนปฏิบัติงานที่ ๒ โครงการเสริมสร้างทักษะทักษะกระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม    
          ๓. แผนปฏิบัติงานที่ ๓  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
มุง่สู่มาตรฐานสากล 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
 ที่อยู่: เลขที ่๙๔ หมู่ที ่๕ ต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  
                  รหัสไปรษณีย์ ๗๐๒๑๐ 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 
 โทรศัพท ์: ๐๓๒-๒๔๘๑๐๙       โทรสาร : ๐๓๒-๓๖๐๖๓๗-๓๔  E-Mail :  prasartrat@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาที ่๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 

 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๕๗ ๐ ๒ ๒ ๖๒ 
  

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - ๓๘ ๒๓ ๑ ๖๒ 

  

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. ภาษาไทย ๖ ๑๗ (ชม./สัปดาห์) 
๓. คณิตศาสตร์ ๗ ๑๗ (ชม./สัปดาห์) 
๔. วิทยาศาสตร์ ๑๐ ๑๖ (ชม./สัปดาห์) 
๕. ภาษาอังกฤษ ๗ ๒๑ (ชม./สัปดาห์) 
๖. สังคมศึกษา ๙ ๑๙ (ชม./สัปดาห์) 
๗. การงานอาชีพฯ ๙ ๑๔ (ชม./สัปดาห์)*ช่วยครูแนะแนว ๑๗ คาบ 
๘. สุขศึกษาฯ ๓ ๒๗ (ชม./สัปดาห์) 
๙. ศิลปะ ๓ ๑๖ (ชม./สัปดาห์) 
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๑๐. ภาษาจีน ๑ ๒๒(ชม./สัปดาห์) 
๑๑. แนะแนวการศึกษา ๑ ๓๔(ชม./สัปดาห์) 
๑๒. บรรณารักษ์ ๑ ๑๕(ชม./สัปดาห์) 
๑๓. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ - 
๑๔. เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ - 

รวม ๖๒  
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ รวม ๑,๐๓๘ คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๖ ๙๖ ๗๕ ๑๗๑ ๒๙ 
ม.๒ ๖ ๑๑๑ ๑๐๔ ๒๑๕ ๓๖ 
ม.๓ ๖ ๑๑๕ ๑๑๑ ๒๑๖ ๓๖ 
รวม ๑๘ ๓๒๒ ๒๘๐ ๖๐๒ ๓๔ 
ม.๔ ๕ ๖๘ ๘๗ ๑๕๕ ๓๑ 
ม.๕ ๕ ๖๙ ๙๐ ๑๕๙ ๓๒ 
ม.๖ ๔ ๔๓ ๗๙ ๑๒๒ ๓๑ 
รวม ๑๔ ๑๘๐ ๒๕๖ ๔๓๖ ๓๑ 

รวมทั้งหมด ๓๒ ๕๐๒ ๕๓๖ ๑,๐๓๘ ๓๓ 
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๑.๔ ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๑. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 ๑.๑ จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับต่าง ๆ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรยีนระดับต่าง ๆ 
รวม 

ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียนที่ได้ ๓  

ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๓๖ ๑๒๑ ๑๓๖ ๑๕๙ ๑๗๘ ๑๖๐ ๑๒๗ ๑๒๑ ๑,๐๓๘ ๒.๔๑ ๔๐๘ ๓๙.๓๑ 

คณิตศาสตร์ ๕๒ ๑๘๘ ๑๒๕ ๒๐๖ ๑๔๖ ๑๔๑ ๘๔ ๙๖ ๑,๐๓๘ ๒.๑๗ ๓๒๑ ๓๐.๙๒ 

วิทยาศาสตร์ ๖๓ ๘๙ ๕๘ ๑๑๕ ๑๙๑ ๑๙๕ ๑๔๔ ๑๘๓ ๑,๐๓๘ ๒.๖๑ ๕๒๒ ๕๐.๒๙ 

สังคมศึกษาฯ ๒๘ ๙๘ ๑๒๙ ๒๐๓ ๑๙๑ ๑๓๖ ๘๗ ๑๖๖ ๑,๐๓๘ ๒.๔๖ ๓๙๐ ๓๗.๕๓ 

สุขศึกษาฯ ๑๙ ๓๘ ๕๕ ๙๑ ๑๐๔ ๑๔๒ ๑๘๕ ๔๐๔ ๑,๐๓๘ ๓.๑๓ ๗๓๑ ๗๐.๔๒ 

ศิลปะ ๑๓ ๔๕ ๔๗ ๘๓ ๑๓๗ ๑๖๙ ๑๘๖ ๓๕๘ ๑,๐๓๘ ๓.๑๐ ๗๑๓ ๖๘.๖๙ 

การงานอาชีพฯ ๑๓ ๒๓ ๑๙ ๖๓ ๑๐๙ ๑๔๖ ๑๔๓ ๕๒๒ ๑,๐๓๘ ๓.๓๕ ๘๑๑ ๗๘.๑๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๐ ๑๒๐ ๑๑๓ ๑๓๕ ๑๔๓ ๑๒๙ ๑๐๕ ๒๖๓ ๑,๐๓๘ ๒.๖๒ ๔๙๗ ๔๗.๘๘ 

รวมเฉลี่ย ๑,๐๓๘ ๒.๗๓ ๕๔๙ ๕๒.๙๐ 

 

 
 
 
 
 

๓๙.๓๑

๓๐.๙๒

๕๐.๒๙

๓๗.๕๓

๗๐.๔๒ ๖๘.๖๙

๗๘.๑๓

๔๗.๘๘

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

๙๐.๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ผลการเรยีนระดับ ๓ ขึ้นไป แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ



7 
 

 ๑.๒ จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียนระดับ ๓ ขึน้ไป ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 
๒๕๖๐ ๑,๑๓๑ ๕๓๕ ๔๗.๓๐ 
๒๕๖๑ ๑,๑๓๒ ๕๔๙ ๔๘.๕๐ 
๒๕๖๒ ๑,๐๓๘ ๕๔๙ ๕๒.๘๙ 

 
๒. ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  
    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 ๒.๑ จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗๑ ๑๓๖ ๓๕ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๑๕ ๑๕๗ ๕๘ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑๖ ๑๔๒ ๗๔ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๕๕ ๙๑ ๖๔ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๕๙ ๑๐๕ ๕๔ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒๒ ๕๔ ๖๘ - - 

รวม ๑,๐๓๘ ๖๘๕ ๓๕๓ - - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๖.๑๘ ๓๔.๐๑ - - 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ๑๐๐ 
 
 ๒.๒ จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป  
       ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนที่มีผลการประเมิน 

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป  
จ านวน ร้อยละ 

๒๕๖๐ ๑,๑๓๑ ๑,๑๓๑ ๑๐๐ 
๒๕๖๑ ๑,๑๓๒ ๑,๑๓๒ ๑๐๐ 
๒๕๖๒ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๘ ๑๐๐ 
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๓. ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตร 
    แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 

 ๓.๑ จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗๑ ๑๔๖ ๒๕ - - 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๒ ๒๑๕ ๑๖๒ ๕๓ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑๖ ๑๖๐ ๕๖ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๕๕ ๑๑๓ ๔๒ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๕๙ ๑๒๘ ๓๑ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒๒ ๗๕ ๔๗ - - 

รวม ๑,๐๓๘ ๗๘๔ ๒๕๔ - - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๗๕.๕๓ ๒๔.๔๗ - - 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ๑๐๐ 
 
 ๓.๒ จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป  
       ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนที่มีผลการประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป  
จ านวน ร้อยละ 

๒๕๖๐ ๑,๑๓๑ ๑,๑๓๑ ๑๐๐ 
๒๕๖๑ ๑,๑๓๒ ๑,๑๓๒ ๑๐๐ 
๒๕๖๒ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๘ ๑๐๐ 
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๔. ข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผ ู้เรียน ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตร 
    แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 ๔.๑ จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

สมรรถนะท่ี 
เฉลี่ย ร้อยละ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗๑ ๑๗๑ ๑๗๑ ๑๗๑ ๑๗๑ ๑๗๑ ๑๗๑ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๑๕ ๒๑๕ ๒๑๕ ๒๑๕ ๒๑๕ ๒๑๕ ๒๑๕ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑๖ ๒๑๖ ๒๑๖ ๒๑๖ ๒๑๖ ๒๑๖ ๒๑๖ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๕๕ ๑๕๕ ๑๕๕ ๑๕๕ ๑๕๕ ๑๕๕ ๑๕๕ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๐๐ 

รวม ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๘ ๑๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับดี ขึ้นไป 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 ๔.๒ จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป  
       ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนที่มีผลการประเมิน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป  
จ านวน ร้อยละ 

๒๕๖๐ ๑,๑๓๑ ๑,๑๐๑ ๙๗.๓๘ 
๒๕๖๑ ๑,๑๓๒ ๑,๑๓๒ ๑๐๐ 
๒๕๖๒ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๘ ๑๐๐ 
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๕. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

 ๕.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

กลุ่มสาระฯ เปรียบเทียบ 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับในแต่ละปีการศึกษา (เต็ม ๑๐๐ 

คะแนน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย 
ระดับโรงเรียน ๔๗.๙๙ ๕๕.๓๓ ๕๖.๔๙ 
ระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๕๔.๔๒ ๕๕.๑๔ 
ผลต่าง (+/-) -๐.๓๐ +๐.๙๑ +๑.๓๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน ๒๙.๑๔ ๒๖.๔๒ ๓๑.๑๗ 
ระดับประเทศ ๓๐.๔๕ ๒๙.๔๕ ๓๓.๒๕ 
ผลต่าง (+/-) -๑.๓๑ -๓.๐๓ -๐.๒๕ 

คณิตศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน ๒๔.๒๑ ๒๗.๗๕ ๒๔.๗๙ 
ระดับประเทศ ๒๖.๓๐ ๓๐.๐๔ ๒๖.๗๓ 
ผลต่าง (+/-) -๒.๐๙ -๒.๒๙ -๑.๙๔ 

วิทยาศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน ๓๓.๐๘ ๓๕.๗๕ ๓๐.๐๕ 
ระดับประเทศ ๓๒.๒๘ ๓๖.๑๐ ๓๐.๐๗ 
ผลต่าง (+/-) -๐.๘๐ -๐.๓๕ -๐.๐๒ 

รวมคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๓๓.๖๑ ๓๖.๓๑ ๓๕.๖๓ 
 

 
  
 

๔๗.๙๙

๒๙.๑๔
๒๔.๒๑

๓๓.๐๘

๕๕.๓๓

๒๖.๔๒ ๒๗.๗๕

๓๕.๗๕

๕๖.๔๙

๓๑.๑๗

๒๔.๗๙
๓๐.๐๕

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET โรงเรียนประสาทรฐัประชากิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๕.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

กลุ่มสาระฯ เปรียบเทียบ 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับในแต่ละปีการศึกษา (เต็ม ๑๐๐ 

คะแนน) 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย 
ระดับโรงเรียน ๔๗.๔๓ ๔๔.๑๗ ๔๐.๙๕ 
ระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๔๗.๓๑ ๔๒.๒๑ 
ผลต่าง (+/-) -๑.๘๒ -๓.๑๔ -๑.๒๖ 

สังคมศึกษาฯ 
ระดับโรงเรียน ๓๔.๑๙ ๓๕.๑๕ ๓๔.๒๔ 
ระดับประเทศ ๓๔.๗๐ ๓๕.๑๖ ๓๕.๗๐ 
ผลต่าง (+/-) -๐.๕๑ -๐.๐๑ -๑.๔๖ 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน ๒๓.๔๒ ๒๖.๐๔ ๒๔.๐๙ 
ระดับประเทศ ๒๘.๓๑ ๓๑.๔๑ ๒๙.๒๐ 
ผลต่าง (+/-) -๔.๘๙ -๕.๓๗ -๕.๑๑ 

คณิตศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน ๒๐.๖๔ ๒๒.๖๗ ๑๘.๘๑ 
ระดับประเทศ ๒๔.๕๓ ๓๐.๗๒ ๒๕.๔๑ 
ผลต่าง (+/-) -๓.๘๙ -๘.๐๕ -๖.๖๐ 

วิทยาศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน ๒๖.๕๗ ๒๘.๓๘ ๒๗.๗๘ 
ระดับประเทศ ๒๙.๓๗ ๓๐.๕๑ ๒๙.๒๐ 
ผลต่าง (+/-) -๒.๘๐ -๒.๑๓ -๑.๔๒ 

รวมคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๓๐.๔๕ ๓๑.๒๘ ๒๙.๑๗ 
 

 
  

๔๗.๔๓

๓๔.๑๙

๒๓.๔๒
๒๐.๖๔

๒๖.๕๗

๔๔.๑๗

๓๕.๑๕

๒๖.๐๔
๒๒.๖๗

๒๘.๓๘

๔๐.๙๕

๓๔.๒๔

๒๔.๐๙
๑๘.๘๑

๒๗.๗๘

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

ภาษาไทย สังคมศกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET โรงเรียนประสาทรฐัประชากิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๕.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับในแต่ละปีการศึกษา (เต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๓.๖๑ ๓๖.๓๑ ๓๕.๖๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๐.๔๕ ๓๑.๒๘ ๒๙.๑๗ 

รวมคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๓๒.๐๓ ๓๓.๘๐ ๓๒.๔๐ 
 
 
๖. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

๑. สวนหย่อม/สวน๓๐ ป ี ๓๗๐ 

๒. สนามกีฬา ๓๘๕ 

๓. อาคารเอนกประสงค์ ๕๒๕ 

๔. ป้ายนิเทศ/บอร์ด ๑๑๕ 

๕. มุมห้องสมุด                    ๖๒๕ 

๖. สวนสมุนไพร/สวนเกษตร ๒๒๐ 

๗. โรงอาหาร ๓๐๑ 

๘. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๐๕ 

๙. ห้องพยาบาล ๘๖ 
                
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

๑. โบสถ์/วัด ๒๔ 

๒. สวนสัตว์/สวนสาธารณะ/สถานที่ท่องเที่ยว/วนอุทยาน ๒๘ 

๓. สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/เทศบาล ๒๗ 

๔. สถานศึกษา ๓๖ 

๕. ห้องสมุดประชาชน/ท้องฟ้าจ าลอง/เมืองจ าลอง                    ๔๒ 

๖. หัตถกรรมพื้นบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง ๓๗ 

๗. พื้นที่เพาะปลูก/ไร่/นา ๓๓ 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 

 
 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

 

 
 
 
 

๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐
๑๐๐
๑๒๐
๑๔๐
๑๖๐
๑๘๐
๒๐๐

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๔
๕

๖
๕

๔
๕

๖
๗

๖
๕๕

๔

๗
๖

๕

๗
๘

๖

๘

๖

๘
๙ ๙ ๙

๘๘
๗

๘
๗ ๗๗ ๗

๖
๕

๘

๐

๒

๔

๖

๘

๑๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒

๑. โบสถ/์วัด ๒. สวนสัตว์/สวนสาธารณะ/สถานทีท่อ่งเที่ยว/วนอทุยาน

๓. สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/เทศบาล ๔. สถานศึกษา

๕. ห้องสมุดประชาชน/ทอ้งฟ้าจ าลอง/เมืองจ าลอง ๖. หัตถกรรมพื้นบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง

๗. พื้นที่เพาะปลูก/ไร่/นา
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๐) และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ              
จัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความต้องการของผู้ เรียน ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม                         
โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร              
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาเป็นหลัก น าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM มาบูรณาการ                
และยังส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารสองภาษา ตามหลักการของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน โรงเรียน
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนเชื่อมโยง องค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนวันละค าตอนเช้าหลังเข้าแถวเคารพธง ชาติ            
มีโครงการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
และการท างานอย่างสร้างสรรค์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้                 
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ โรงเรียนมีการจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน   

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมมือกับชุมชนด้วย

กิจกรรมที่เหมาะสมและหลากหลาย ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค ทั่วถึง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม ให้มีความพร้อมในการด าเนิน

ชีวิต 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/ร่องรอยหลักฐาน หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร                       
และการค านวณ 

๑. แบบประเมิน และแบบสรุปความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการค านวณโดยครูที่ปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑.๑.๒ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

๑. แบบประเมิน และแบบสรุปความสามารถใน            การ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑.๑.๓ มีความสามารถใน               
การสร้างนวัตกรรม 

๑. แบบสรุปจ านวนนักเรียนที่สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
พิจารณาจากการสร้างนวัตกรรมในรายวิชาต่าง ๆ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๒. ตัวอย่างชิ้นงาน 

๓. ภาพการด าเนินกิจกรรม 

 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๑. แบบสรุปจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถใน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาจากรายวิชา  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒. ตัวอย่างชิ้นงาน 

๓. ภาพการด าเนินกิจกรรม 

 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างปี
การศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

๓. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

 

๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑. แบบสรุปผลการวัดแววทางอาชีพของงานแนะแนว 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒. สถิติการเรียนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับทักษะพ้ืนฐานทาง
อาชีพของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๓. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพที่ทางโรงเรียนจัดให้
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/ร่องรอยหลักฐาน หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

๑. สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากรายวิชา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

๒. สรุปการด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่เก่ียวข้องกับการมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑. สรุปการด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่เก่ียวข้องกับความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

 

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 

๑. สรุปผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลายของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ในรูปแบบออนไลน์ Google form 

 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

๑. สรุปผลการประเมินการวิเคราะห์ตนเองของนักเรียนด้าน
อารมณ์ สังคม และสุขภาพทางกาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในรูปแบบออนไลน์ Google form 

๒.ข้อมูลสถิติบันทึกการใช้ยาของห้องพยาบาล                       
ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

๓. ข้อมูลสถิติบันทึกการขอนอนพักห้องพยาบาล 

ระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
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ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้ เรียนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีผลการด าเนินงาน หรือผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา กิจกรรม/โครงการ/                   

แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินการ/ 

ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร                       
และการค านวณ 

๑. แบบประเมินและแบบสรุป
ความสามารถในการอ่าน                 
การเขียน การสื่อสาร และการ
ค านวณโดยครูที่ปรึกษา 
 

จากการตอบแบบประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการค านวณโดยครู
ที่ปรึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๖  จ านวน   ทั้งสิ้น ๑,๐๓๘ 
คน นักเรียนที่ได้ผลการประเมิน 
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป มีจ านวน 
๙๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  

๑.๑.๒ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

๑. แบบประเมินและแบบสรุป
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จากการตอบแบบประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา โดยครูที่ปรึกษา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ านวน
ทั้งสิ้น ๑,๐๓๘  คน นักเรียนที่
ได้ผลการประเมิน   ตั้งแต่ระดับ ๓ 
ขึ้นไปมีจ านวน ๙๗๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๑๒ ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด  
 

 
 
 
 



18 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา กิจกรรม/โครงการ/                   
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการ/ 
ผลการประเมิน 

๑.๑.๓ มีความสามารถใน               
การสร้างนวัตกรรม 

๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
- กิจกรรม เตาฉุกเฉิน รายวิชา 
วิทยาศาสตร์ ๒  
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
- กิจกรรม เครื่องทุ่นแรงของ           
คุณยาย รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔  
- รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS) 
๓. ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
- รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน               
ส๒๓๑๐๒ (โครงงาน)  
- รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS) 
๔. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
- รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้(IS)  
ม.๔/๑ –  ๔/๓ 
๕. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
- โครงการพิเศษของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ "โครงงาน
ผักตบชวา" 
 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
คิดเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๗๑ คน 
 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
คิดเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๒๑๕ คน 
 
 
 
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
คิดเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๒๑๖ คน 
 
 
 
๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
คิดเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๙๙  คน 
 
 
๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
คิดเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๙  คน 
รวมทั้งสิ้น ๗๑๐ คน คิดเป็น             
ร้อยละ ๖๘.๔๐ ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
Google classroom 
- วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS) 
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
- รายวิชาแนะแนว การสร้างสื่อ/ตัด
ต่อภาพและวิดีโอ 
- วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS) 
 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คิดเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น ๒๑๕ คน 
 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คิดเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น ๒๑๖ คน  
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา กิจกรรม/โครงการ/                   
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการ/ 
ผลการประเมิน 

 - วิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน             
การน าเสนอโครงงานการแก้ปัญหาฯ 
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
Google classroom 
๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
- การท าแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) ของนักเรียน 
- วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้(IS)  
- รายวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ  
๔. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
- การท าแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) ของนักเรียน 
- รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน การ
สร้างสื่อน าเสนอ 
- รายวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ  
๕. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
- การท าแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) ของนักเรียน 
- รายวิชานาฏศิลป์  
- รายวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
 

 
 
 
 
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คิดเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๕๕ คน  
 
 
 
๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คิดเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๕๙ คน  
 
 
 
๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คิดเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๒๒  คน 
รวมทั้งสิ้น ๘๖๗ คน คิดเป็น             
ร้อยละ ๘๓.๕๓ ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างปี
การศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
                

จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑ – ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๔๖๒        
ที่ได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ๓ 
ขึ้นไป มีจ านวน ๕๔๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๒. ๘๙ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา กิจกรรม/โครงการ/                   
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการ/ 
ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๓. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-
NET)     
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๒  
 

๑. แบบสรุปผลการวัดแววทางอาชีพ
ของงานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒๒. สถิติการเรียนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับทักษะพ้ืนฐานทางอาชีพ
ของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๒. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพ
ที่ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
๑. รายงานการติดตามข้อมูลส่งเริม 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตฯ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
จ านวน ๓๓๘ คน 
๒. รายงานผลการวัดแววความถนัด
ด้านอาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
จ านวน ๑,๐๓๘ คน 
๔. วิชาเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านอาชีพ ๙ รายวิชา จ านวน 
นักเรียน ๒๐๐ คน 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา กิจกรรม/โครงการ/                   
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการ/ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

๑. สรุปคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จากรายวิชา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. สรุปการด าเนินโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่
เกี่ยวข้องกับการมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เช่น 
  - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
  - กิจกรรมวันส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  - กิจกรรมจิตสาธารณะ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ          
ที่โรงเรียนจัดขึ้น ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เกี่ยวข้องกับ
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มากกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด  (พิจารณาจากรายงาน
สรุปการด าเนินโครงการ) 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑. สรุปการด าเนินโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่
เกี่ยวข้องกับความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น   
- กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
  - กิจกรรมที่สื่อถึงการอนุรักษ์
ประเพณีไทย 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ          
ที่โรงเรียนจัดขึ้น ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ที่เก่ียวข้องกับ
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย มากกว่าร้อยละ ๘๐             
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด               

(พิจารณาจากรายงานสรุปการ

ด าเนินโครงการ) 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา กิจกรรม/โครงการ/                   
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการ/ 
ผลการประเมิน 

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 

๑. สรุปผลการประเมินการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย
ของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ในรูปแบบออนไลน์ 
Google form 

จากการตอบแบบประเมินการ

ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและความหลากหลาย  

ของนักเรียน จากกลุ่มตัวอย่าง    

จ านวน ๕๒๗ คน โดยผลการ

ประเมินของนักเรียนตั้งแต่ ระดับ 

๓ ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๒ 

 
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

นักเรียนต้องมีผลการประเมิน

ตนเองในด้านการมีคุณลักษณะที่

จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึน้

ไป  มากกว่ า ร้ อยละ  ๗๐  ของ

นั ก เ รี ยนที่ ตอบแบบสอบถาม

ทั้ งหมด จึ งจะผ่ านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ 

ดีเลิศ  

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

๑. สรุปผลการประเมินการ
วิเคราะห์ตนเองของนักเรียน 
ด้านอารมณ์ สังคม และสุขภาพ
ทางกาย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ในรูปแบบออนไลน์ 
Google form 
๒.ข้อมูลสถิติบันทึกการใช้ยาของ
ห้องพยาบาล  และข้อมูลสถิติ
บันทึกการขอนอนพักห้อง 
พยาบาล                                 
ระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

๑. นักเรียนมีผลการวิเคราะห์
ตนเองในด้านอารมณ์ และสังคม
ทุกประเด็น โดยผลการประเมิน
ของนักเรียนตั้งแตร่ะดับ ๓ ขึ้นไป
เฉลี่ยเป็นร้อยละ ๙๒.๓๕   ของ
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
๒ . นักเรียนมีผลการวิ เคราะห์
ตนเองในด้านสุขภาพทางกาย    
   - นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ โดยผลการ
ประเมินของนักเรียนตั้งแต่ระดับ 
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๓ ขึ้นไป เฉลี่ยเป็นร้อยละ ๙๖.๗๕ 
ของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
กิจกรรม/โครงการ/                   

แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินการ/ 

ผลการประเมิน 
      - นักเรียนมีอาการเจ็บป่วย

พิจารณาความถี่ของครั้งอยู่ใน
ระดับตั้งแต่ระดับ ๓ ลงไป     
เฉลี่ยเป็นร้อยละ ๗๖.๘๖   
ของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

 
จุดเด่น  

๑. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์                    
ไปต่อยอดสร้างรายได้และน าไปประกอบอาชีพได้ 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ จนได้รับรางวัล จากการแข่งขันทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ   

๓. นักเรียนส่วนใหญ่แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน ครบทั้ง ๘ ประการ มีคุณลักษณะบางประการโดดเด่นจนเป็นลักษณะเฉพาะตนและเป็นแบบอย่าง
ที่ดี จนได้รับการยอมรับจากบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 
จุดควรพัฒนา  

๑. เร่งพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ  การสร้าง   
นวัตกรรม การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความกล้าในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นและ                
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์มากข้ึน 

๒. ควรพัฒนานักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
๓. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย                    

ได้แก่ กิริยามารยาท ค่านิยมในความเป็นไทย การมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมและจิตสาธารณะมากขึ้น 
๔. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้จากสถานที่จริงให้มากขึ้นในทุก ๆ 

ด้านตามความสนใจ รวมไปถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการระดับคุณภาพ  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการ วิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา  ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกัน ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีวิสัยทัศน์โรงเรียนและวิสัยทัศน์
กลุ่มบริหารงาน ดังนี้  

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ พัฒนาคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ ผสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล                   
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารวิชาการ คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มุ่งจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริหารงบประมาณ คือ บุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ ปฏิบัติด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว และโปร่งใส 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล คือ กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นกลุ่มงานที่ขับเคลื่อนงานธุรการและ
ส่งเสริม พัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิพล ภายใต้แนวทางการท างานด้วยความเข้าใจใช้เทคโนโลยี
พัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คือ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มุ่งม่ันพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และระเบียบวินัย เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริหารทั่วไป คือ บริการทันใจ สะดวก ปลอดภัยทุกเวลา 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

Input คือ มีการน าข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน ฯโดยการตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็น แล้วน ามาวิเคราะห์สภาพปัญหา         
น าผลการจัดการศึกษาของที่ผ่านมา น าข้อมูลสารสนเทศและนโยบายการจัดการศึกษามาเป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการ 

Process คือ มีการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นด้วยการวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน (SWOT 
Analysis) สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน ในด้านปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัดท าแผนพัฒนา
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จัดท าแผนปฏิบัติการ/แผนการพัฒนา 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ/     
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม 

สรุปผล/น าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันา 

 P 

D 

C 

คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินงานตามแผนฯ รวมถึงจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม อย่าง
เป็นระบบครบวงจร PDCA 

Output คือ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์ที่ร่วมกันก าหนด มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการและมีการ
นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

- วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง 

และนักเรียน 

- วิเคราะห์นโยบายโรงเรียน  เขตพื้นที่การศึกษา 

และนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

 
-  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย กลยุทธ์ 

รายงานผลการปฏิบติังาน/ผลการพฒันา 

A 
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๒. ผลการพัฒนา 
๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา เช่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง การประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา           
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์  ส่งผล
ให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

 วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  - สถานศึกษาได้มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา ของสถานศึกษา บริบทของ
ผู้เรียนและสถานศึกษารวมถึงความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  โดยมี
การก าหนดให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป ตามแผนการ
ศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของโรงเรียน 

 
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์            
และพันธกิจ ที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการด้านการศึกษาบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดเน้น ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี คู่มือปฏิบัติงาน มีการก ากับ

 
- ครูและบุคลากรใช้คู่มือปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 
- มีการนิเทศสัญจรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ติดตามนิเทศ ประเมินผล การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

- จัดท ารายงานการประชุมครู/กลุ่มสาระ/
สมาคมฯ/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน/เครือข่ายผู้ปกครอง 
- รวมถึงรายงานสรุประบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   โรงเรียนได้ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพัฒนาวิชาการ ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนาของผู้ เ รี ยนทุ ก
กลุ่มเป้าหมายทุกคนอย่างรอบด้าน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตรง
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรม  มีความกระตือรือร้นและสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความประพฤติตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู 
เขียน และการสืบค้นข้อมูล ในระดับดีเลิศ 
ส่งผลให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ตนเองต้องการ
ได้อย่างรวดเร็ว  
๔. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน 
มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
๕. งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรู้
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพ่ือใช้ ในการศึกษาต่อ 
ทั้งการแนะแนวด้วยครู เอกสารเผยแพร่
เกี่ยวกับอาชีพ ต่าง ๆ และการเชิญวิทยากร
มาแนะแนวอาชีพ  
๖. โรงเรียนมีการสนับสนุนในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  
๗. ครูร้อยละ ๙๐ มีการประเมินนักเรียนด้วย
เครื่องมือที่หลากหลาย  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง ส่งเสริม
การเลื่อนวิทยฐานะ อย่างต่อเนื่องโดยการจัดท าโครงการพัฒนาครูสู่มือ
อาชีพ โครงการศึกษางานเสริมสร้างคุณภาพและโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและผูบ้ริหาร 

 
๑. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การอบรมพัฒนาตนเอง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
และน าเสนอผลของการอบรมนั้นมาพัฒนาใน
การจัดการเรียนการสอน 
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 ๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ  
๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการพัฒนานวัตกรรม
และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
๔. ครูและบุคลากรมีผลการด าเนินงาน
โครงการ ร้อยละ ๙๐ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
   โรงเรียนด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพแหล่งเรียนรู้ และ
สังคมที่ดีกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงโดยจัดท าโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน โครงการจัดสภาพแวดล้อม
และบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

 
 
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 
กิจกรรมพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม
พัฒนางานรักษาความปลอดภัย กิจกรรมปรับ
ภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย มีผลการประเมินความพึงพอใจร้อย
ละ ๙๐  

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้
   โรงเรียนมีการจัดหา บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบทั้งใน
รูปแบบเอกสาร  และใช้เทคโนโลยีใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น My Office ,     
e-GP , Bookmark , Website , Line , Facebook , Google Classroom, 
Google Meet เป็นต้น โดยจัดท าโครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 
โรงเรียนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภายในโรงเรียน ครูและ
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ตรงตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
๓. จุดเด่น  

๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  

ให้ครูจัดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี เช่นจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom  
๒. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในทุก ๆด้าน 

เช่น My Office ,  e-GP , Bookmark , Website , Line , Facebook ,   
๓. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย

วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง      
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มีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชัดเจน หลากหลาย  
๒. สร้างเครื่องมือการประเมินผลและติดตามงานยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนในบางงาน 
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับคุณภาพ  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ใช้  ๒ หลักสูตรภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ได้แก่ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (ActiveLearning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สนับสนุน      
การผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย 

เช่น ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom ทุกคน Google Meet ทั้งการพัฒนาห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ของโครงการทัศน
ศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และ
การประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม ส่ง เสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน และส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ STEM ฯ 
การสอนในรูปแบบโครงงานของนักเรียน โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม ๒ รูปแบบ ได้แก่ นิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และนิเทศโดยผู้บริหาร มีการจัดนิทรรศการวิชาการ (Open House) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ปกครอง-ชุมชน โรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการเข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผล
กิจกรรมต่างๆของครู มีการวิเคราะห์หลักสูตรตามสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบจัดท าค าอธิบายรายวิชา
ออกแบบโครงการสอน (Course Syllabus) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง จัดท าสื่อ
เทคโนโลยีสื่อประสมประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดท า Best 
Practice กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมความเป็นเลิศให้กับนักเรียน 
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 นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ทั้งในและนอกกลุ่มสาระฯ เพ่ือทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรี ยน อีกทั้งยัง  
ให้ครูตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พยายามจัดกิจกรรมการเรียนรู้และออกแบบการวัด
และประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างกันของผู้เรียนและเชื่อมโยงสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนสู่การ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งครูจะต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ รายงานต่อ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและผู้อ านวยการโรงเรียนทราบเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้สามารถติดตามและ
ตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอนของครูได้ ส่วนการวัดและประเมินผลกลางภาคและปลายภาค ครูจะต้อง
ส่งแบบทดสอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อ านวยการสถานศึกษา
ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของแบบทดสอบ เพ่ือน าไปใช้วัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนได้จัดท าแบบบันทึกแสดงเจตจ านงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU ) 
ร่วมกับผู้ปกครองว่าด้วยความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา : นักเรียนปลอด ๐ ร มผ. และมส.           
กับนักเรียนทุกคน เมื่อแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนทราบ 
 บรรยากาศการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในระดับชั้นเรียน 
ครูจะจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน ให้ผลสะท้อนกลับแก่
ผู้เรียนทั้งในเรื่องการเรียนและความประพฤติอยู่เสมอ ส่วนในระดับโรงเรียนจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาส
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในโรงเรียน เช่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุ ด ฯลฯ  
และภายนอกโรงเรียน เช่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ การเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสหรือวันส าคัญต่าง ๆ  
ตามสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
ให้แก่ผู้เรียนด้วย 
 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/ร่องรอยหลักฐาน หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับคุณภาพ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
๒ .  โ ค ร งก า ร  STAR SYSTEM MODEL ส า ห รั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 
 
 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ เ อ้ื อต่อการ
เรียนรู้ 

๑. โครงการ การใช้ห้องเรียนดิจิตอลแห่งโลกอนาคต
ด้วยการพัฒนาศิลปะการสอนแบบออนไลน์ Google 
classroom 
๒. โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ ๑ – ๕ 
๓. ข้อมูลการใช้ห้องสมุดโรงเรียน 

 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

๑. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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๒. สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
ครูที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่ าง เป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ครูในการสร้างเครื่องมือและวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
๒. บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. บันทึกการส่งรายงานการวิจัย 
๔. บันทึกการส่งคะแนนกลางภาค/ปลายภาค 
๕. มีการประเมินองค์ประกอบการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ 

 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. กิจกรรมนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
๒. กิจกรรมนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
๓. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนสัญจร 
๔. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC 
๕. แบบบันทึกแสดงเจตจ านงความร่วมมือ 
(Memorandum of Understanding: MOU ) 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเลิศ โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑. โครงการค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนจ านวน ๖๓ คน  

ครู ๗ คน เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
และประสบการณ์ที่ได้จากการค่าย
คณิตศาสตร์ 

จ านวนนักเรียน ๖๓ คน จ านวน ครู 
๗ คน ที่ด าเนินการตามโครงการ ครู
นักเรียนมีความพึงพอใจ ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๘๓ SD. ๐.๐๙ 

๒. โครงการ การใช้ห้องเรียน
ดิจิตอลแห่งโลกอนาคตด้วยการ
พัฒนาศิลปะการสอนแบบออนไลน์ 
Google classroom 

ครรู้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ
การใช้ห้องเรียนดิจิตอลแห่งโลก
อนาคตด้วยการพัฒนาศิลปะการ
สอนแบบออนไลน์ Google 
classroom 

ร้อยละ ๑๐๐ ของครูทุกคน มีความรู้
ความเข้าใจและใช้ห้องเรียนดิจิตอล
แห่งโลกอนาคตด้วยการพัฒนาศิลปะ
การสอนแบบออนไลน์ Google 
classroom ในการจัดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  
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๓. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้ ๑๐๐% 

ร้อยละ๑๐๐ ของครูจ านวนครู ๖๐ 
คน มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้าง
เครื่องมือและวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้ 

ครรู้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้และมีทักษะในการออก
ข้อสอบตามตัวชี้วัดของหลักสูตร  

ร้อยละ๑๐๐ ของครูจ านวนครู ๗๒ 
คน มีความรู้ความเข้าใจในการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้
และมีทักษะในการออกข้อสอบตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

๕ รายงานสรุปผลการด าเนินการ
สอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค 

ครูนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก 

ครูมีความพึงพอใจการสอบกลางภาค
ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๔.๑๙  S.D. ๐.๖๒  
นักเรียนมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
๔.๓๓  S.D. ๐.๗๑  
ครูมีความพึงพอใจการสอบปลาย
ภาคในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๓  S.D. ๐.๖๖  
นักเรียนมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
๔.๓๔  S.D. ๐.๗๕  

๕. โครงการ STAR SYSTEM 
MODEL ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

กระบวนการ PLC มีคุณภาพและ
ปริมาณที่เหมาะสม 

ร้อยละ ๑๐๐ ของครูชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑/นักเรียน 
ที่ด าเนินการ 

๖. กิจกรรมนิเทศการสอน ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 

ร้อยละ๑๐๐ ของครู 
ที่ด าเนินการกิจกรรมนิเทศการสอน 

ร้อยละ๑๐๐ ของครู 
ที่ด าเนินการกิจกรรมนิเทศการสอน
จากกลุ่มบริหาร 

๗. กิจกรรมนิเทศการสอน ภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

จ านวนครู ๑๙ คน มีคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์การ
นิเทศการสอน 

ร้อยละของจ านวนครู ๑๙ คน ที่มี
ระดับคะแนน ในระดับดีมาก จ านวน 
๖ คน ร้อยละ ๓๒ 
ระดับดี จ านวน ๑๒ คน ร้อยละ ๖๓ 
ระดับควรปรับปรุง จ านวน ๑ คน 
ร้อยละ ๕ 

๘. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สัญจร 

ผู้ปกครองนักเรียนจ านวน ๑๐๓๘ 
คน เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และ 

ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือ
และให้การสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนกับทางโรงเรียน มีความพึง
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พอใจในระดับ มาก ๕ ค่าเฉลี่ย 
๔.๑๒ S.D. ๐.๗๙ 

๙. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC 

ร้อยละ๑๐๐ ของครู 
ที่ด าเนินการกิจกรรม PLC 

ร้อยละ ๔๘.๒๘ ของครู 
ที่ด าเนินการกิจกรรม PLC ภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับสาย
ชั้นร้อยละ ๔๑.๓๘ ของครูจ านวนครู
ที่ด าเนินการกิจกรรม PLC ข้ามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 
 
จุดเด่น 

๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองและแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้อง

กับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 

นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนมีนวัตกรรมที่ดีที่สุดของตนเอง เช่น ใช้ห้องเรียน
ดิจิตอลแห่งโลกอนาคตด้วยการพัฒนาศิลปะการสอนแบบออนไลน์ Google classroom  การจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ STEM  การสอนแบบโครงงาน  ฯลฯ 
จุดควรพัฒนา 

๑) ครมูีปริมาณงานนอกจากการสอนเป็นจ านวนมาก 
๒) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อความ

เป็นไทย วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๓) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
๔.) ควรมีกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC 

ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารการค ำนวณตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๙๖.๖๗ 

๒) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำได้ตำมเกณฑ์ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ ๙๔.๑๒ 

๓) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมได้  ดี 

ร้อยละ ๖๘.๔๐ 

๔) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม

ปลอดภัย 

ดีเลิศ 

ร้อยละ ๘๓.๕๓ 

๕) ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด โดยมีผลกำรเรียน

เฉลี่ยรวมตั้งแต่ ๓.๐๐ -๔.๐๐  

ดี 

ร้อยละ ๕๒.๘๙ 

๖ ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) ผู้เรียนมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิตสังคม และจิตส ำนึกตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

ดีเลิศ 

มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒) ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นในควำมเป็นไทย และเห็นคุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทย

แสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีควำมภูมิใจใน

ควำมเป็นไทย 

ดีเลิศ 

มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี อยู่ร่วมกันอย่ำงมี

ควำมสุขบนควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมและควำมหลำกหลำย 

ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๙๗.๗๒ 

๔) ผู้เรียนมีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรงอย่ำงสม่ ำเสมอ ไม่เจ็บป่วยโรค

ร้ำยแรง รักษำอำรมณ์และสุขภำพจิตให้ดีอยู่เสมอ สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงสมบูรณ์และ

แสดงออกอย่ำงเหมำะสมตำมช่วงวัย 

ดีเลิศ 

ร้อยละ ๘๘.๖๐ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 

๒.๑ สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำร

ศึกษำชำติและสอดคล้องกับควำมต้องกำรชุมชน 

ระดับดีเลิศ 

๒.๒ สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำตำมระบบ PDCA ติดตำมและ

ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสมชัดเจน 

ระดับดีเลิศ 

๒.๓ สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงรอบด้ำน ด ำเนินกำร

อย่ำงเป็นรูปธรรม ตรงตำมที่หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด  

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ

ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพแหล่งเรียนรู้และสังคมที่ดี กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ได้

อย่ำงทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖ บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น ำไปประยุกต์ใช้ได้ 

และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนกำรคิดและคิดสร้ำงสรรค์โดยกำรปฏิบัติ

จริงด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ และสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ระดับดเีลิศ 

๓.๒ ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่

หลำกหลำยที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  

ระดับดเีลิศ 

๓.๓ ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ชั้นเรียนมีอำกำศถ่ำนเทได้ดี จัดกำรชั้นเรียนให้

เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมประเภทต่ำงๆ นักเรียนได้เรียนอย่ำงมีควำมสุข      

มีอิสรเสรีภำพ 

ระดับดเีลิศ 

๓.๔ ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนจำกสภำพจริง ให้เหมำะสมกับเนื้อหำที่เรียน และ

วัยของผู้เรียนและมีขั้นตอนกำรตรวจสอบและประเมินอย่ำงเป็นระบบ เป็นไปตำมเกณฑ์กำร

ประเมินของหลักกำรวัดผลประเมินผล มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนน ำผลไปใช้พัฒนำ

ตนเอง  

ระดับดเีลิศ 

๓.๕ โรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนรู้ไว้อย่ำงชัดเจน เปิดโอกำสให้มีกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับสู่กำร

ปฏิบัติเพื่อกำรปรับเปลี่ยนรู้สภำพปัญหำและแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว 

ระดับดเีลิศ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ดีเลิศ  หมายถึง  ปฏิบัติตามประเด็นที่ ๑ ประเด็นย่อยที่ ๑, ๒, ๔, ๖ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

                                       ที่สถานศึกษาก าหนด และมีประเด็นย่อยที่ ๓, ๕ เป็นไปตามท่ีสถานศึกษา   
                                          ก าหนด และปฏิบัติตามประเด็นที่ 2 ประเด็นย่อยที่  ๑, ๓  สูงกว่า 
                                          ค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด ประเด็นย่อยที่  ๒, ๔ เป็นไปตาม 
                                          ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดีเลิศ  หมายถึง  ปฏิบัติตามประเด็นที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๕ , ๖ มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบท  
                                          ของโรงเรียนมีระบุบริหารจัดการเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และสอดคล้องตาม   
                                          ค่าเป้าหมาย  
                                          ปฏิบัติตามประเด็นที่ ๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนด 
                                         
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดีเลิศ  หมายถึง  ปฏิบัติประเด็นที่ ๑ , ๔ ปฏิบตัิจริงตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
                                        ปฏิบัติประเด็นที่ ๒ , ๓ , ๕  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และความตอ้งการการช่วยเหลือ 

 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ
ดีเลิศ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปความต้องการพัฒนาตาม
สภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอยู่สูงขึ้น ผลการประเมินของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญที่สถานศึกษาต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ และน าไปใช้วางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปีต่อๆไป ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์  

สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และมีความพร้อมใน

การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยม ที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรมีความสามารถในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่

ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับกลาง ผู้เรียนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง

ตามเกณฑ์มีจิตใจที่ดีและ มีสุนทรียภาพ  

๒. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างชัดเจน 

โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ผู้ปกครอง 

และผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณการอภิปรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผลรวมทั้งพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชา 
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้มีผล 
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ให้สูงกว่าระดับชาติ ผู้เรียนในทุกระดับชั้นยังต้องได้รับ     
การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหล
กับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
ควรส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม รักความเป็นไทย น้อมน าปรัชญา  เศรษฐกิจ
พอเพียง มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ดี
ยิ่งขึ้น 
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๓. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนตรงตามวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ที่ หลากหลาย 

สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

๔ . สถานศึกษามีความพร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่างๆ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

จุดเด่น จดุควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถจัดการเรียนการสอนบนห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom ได้ทุกคน และทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และทุกระดับชั้น 
๒. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว ใ น ทุ ก  ๆ ด้ า น 
เช่น My Office ,  e-GP , Bookmark , Website , Line 
, Facebook , 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นหรือหลักสูตรวิชาชีพที่
หลากหลาย โดยให้ครูได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้ฝึกทักษะด้านวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือน ามาถ่ายทอด
ให้นักเรียน  
๒. ควรพัฒนาห้องเรียนที่แสดงถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และห้องปฏิบัติการทางด้านอาชีพให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นหรือหลักสูตรวิชาชีพ 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองและแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
๓.  ครู ให้นัก เรียนมีส่ วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง  สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
๕. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจ
ประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
๒. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย วัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทย 
๓. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
 ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนจากสื่อที่หลากหลาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น า ไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET 
 ๓. ด้านอาคารสถานที่ ด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ท าให้เกิดปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนเพราะห้องเรียนไม่เพียงพอ 
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ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ที่ ๕๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมิน
ภายนอก เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเสนอขอรับการประเมินสถานศึกษารอบที่สี่ เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙  และพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.นายพงษ์ดนัย   เดชเดชาโชต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าทิ ่ร.ต.วารินทร์ ทองอยู่ยืด     ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน  

 ๓. นางสาวสุวรรดี         ช่างเขียน ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ   
 ๔.นายนพรัตน์              น้อยหนู  ครูช านาญการ    กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มบรหิารทั่วไป    
 ๕. นายองอาจ  วิจิตรวรกาญจน์  ครูช านาญการ    กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๖.นางกรรณิการ์  ศรีศิวนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการ 
หน้าที ่  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย 
 
๒.  คณะกรรมการจัดท าข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.นางกรรณิการ์         ศรีศิวนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 

๒. นายนพรัตน์  น้อยหนู  ครูช านาญการ                     รองประธานกรรมการ 
๓. นางนัฐวดี ป้อมเชียงพิณ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๔. นายนิพนธ์  ปุสสวงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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๕. นายสมเจตน์  สมุทวนิช ครูช านาญการ    กรรมการ 
๖. นางจอมขวัญ  ทองอยู่ยืด ครูช านาญการ    กรรมการ 
๗. นางสาวพินิจดา ธรรมภพสุภา ครูช านาญการ    กรรมการ 
๘. นายเติมศักดิ์  ศรีศิวนานนท์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
๙. นางสาวบุณยานุช จันทร์แพร่ ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๐. นางสาวภคภัค วรงศิลป์  ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๑. นางสาวญาณิศา รอดศรี  ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๒. นางสาวเพ็ญนภา แก้วตา  ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุพัตรา โกมลมุสิก ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๔. นางสาวพวงเพ็ญ จันทร์แจ่ม ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๕. นางสาวณัฐพร เอ่ียมหรุ่น ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๖. นางสาวกนกออน สว่างศรี  ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๗. นางสาวณัฐธัลยา หวิงปัด  ครชู านาญการ    กรรมการ 
๑๘. นางสาวศิรินทร์ พานเพชร คร ู     กรรมการ 
๑๙. นายธีรพงศ์  มีสัตย์  คร ู     กรรมการ 
๒๐. นางสาวจุฑากาญจน์ สิทธิการ  คร ู     กรรมการ 
๒๑. นางสาววันวิสาข์ อ๊อกจินดา คร ู     กรรมการ 
๒๒. นายอธิภัทร  นาคคูบัว คร ู     กรรมการ 
๒๓. นางสาวสุวรรณี อินทเสน  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๒๔. นางสาวชลลดา วงศ์นุกูล  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๒๕. นางสาวสุวิมล ค าดี  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๒๖. นายศรายุทธ จันทรา  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๒๗. นายวิวรณ ์  ยังกิจการ ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๒๘. นางสาวหทัยสรวง   ตรีอุดม  ครูช านาญการ                   กรรมการและเลขานุการ 
๒๙. นายยุทธนา  ปัญญา  คร ู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. นายองอาจ  วิจิตรวรกาญจน์  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุวรรดี         ช่างเขียน ครูช านาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางผ่องศรี  เจียมฉวี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

๔. นางสาวณัฐิกา  วาดชลอ  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕. นายสุนันท์  มีชะคะ  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๖. นางสาวเพ็ญนภา แก้วตา  ครูช านาญการ    กรรมการ 
๗. นายมารุต  เสลาคุณ  ครูช านาญการ    กรรมการ

 ๘. นางสาวณัฐพร เอ่ียมหรุ่น ครูช านาญการ    กรรมการ 
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๙.นางสาวสมศรี  ตุ่นจิตร  ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๐. นางสาวพรพิกุล เจริญลอย คร ู     กรรมการ 
๑๑. นางสาวิตร ี  เทพเกื้อ  คร ู     กรรมการ 
๑๒. นางโสภิดา  บุญช่วย  เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
๑๓. นายสุวัจน ์  อยู่เจริญ  เจ้าหน้าที่พัสดุ             กรรมการ 
๑๔.นางสาวสุพัตรา โกมลมุสิก ครูช านาญการ                   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.นางสาววิภาดา วงศ์ยะรา ครูช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๑. นางสาวกนกออน สว่างศรี  ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ ร.ต. วารินทร์ ทองอยู่ยืด ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางขนิษฐา  แก้วทอง  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางนฤมล  อาจหาญ ครูช านาญการ    กรรมการ 
๕. นายกอบชัย  วุฒิธรรม  ครูช านาญการ    กรรมการ 
๖.นายสุชาต ิ  ประเสริฐสุข ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๗.นายสุรศักดิ์  แก้วทอง  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๘. นายธนชาต  อาจหาญ ครูช านาญการ    กรรมการ 
๙. นางสาวณภัสสร์ ทรัพยะสุต ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๐. นายมนตรี  ลิ้มฉาย  ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๑.นายจิรวัฒน ์  จันทรัตทัต คร ู     กรรมการ 
๑๒. นายกิติศักดิ์  ดีพ้ืน  คร ู     กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุรีย์พร วัฒนธีระกรณ์ คร ู     กรรมการ 
๑๔. นางสาวผุสชา ขันธ์แก้ว  คร ู     กรรมการ 
๑๕. นางสาวชื่นฤทัย จีนรอด  คร ู     กรรมการ 
๑๖. นางสาวทิพวรรณ์ มีทรง  คร ู     กรรมการ 
๑๗. นางสาวปุณยานุช พุ่มฉายา  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๑๘. นางจินตนา  จันโท  คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นางสาวศิรินทร์ พานเพชร คร ู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที ่  ๑. ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 ๒. รวบรวมร่องรอยหลักฐานเพื่อรับการประเมิน 
 ๓. จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเอกสารอื่นๆ เพ่ือให้คณะกรรมการประเมิน 
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๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มีหน้าที่
ประสานงานรวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
 ๑. นายสุธารัตน ์  จ าปาทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวหทัยสรวง   ตรีอุดม  ครูช านาญการ    กรรมการ 

 ๓. นางสาวสุพัตรา โกมลมุสิก ครูช านาญการ    กรรมการ 
๔. นางจินตนา  จันโท  คร ู     กรรมการ 

 ๕. นางสาวสุภัสสรณ์ จิณญภัทรพงศ์ ครูช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
  
หน้าที:่ ๑.ท ารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเอกสารอื่นๆ เพ่ือให้คณะกรรมการประเมิน 

๒.วางแผนด าเนินการ ประสานงานกับคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง 
น ามาจัดวางเพ่ือเตรียมรับการประเมิน สรุปผลตามเกณฑ์การประเมินพร้อมแนบเอกสารอ้างอิง และรายงาน
ผลตามกรอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณคุณภาพ 
 

       ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือให้บัง
เกิดผลดี ต่อโรงเรียนและราชการต่อไป 
 

สั่ง    ณ    วันที่ ๑๒เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

(นายพงษ์ดนัย  เดชเดชาโชติ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
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ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
************************************************************** 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้
ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่งคือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีคุณภาพและ
มาตรฐาน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

      (นำยวินัย  สุบรรณเกตุ)    
                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ    

 



46 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
************************************ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2562มีจ านวน 3 มาตรฐาน 
ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

1) ผู้เรียนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารการค ำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ 

 แก้ปัญหำได้ตำมเกณฑ์ 

3) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมได้  

4) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมปลอดภัย 

5) ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 -4.00  

6ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
1) ผู้เรียนมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิตสังคม และจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  

โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

2) ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นในควำมเป็นไทย และเห็นคุณค่ำเก่ียวกับภูมิปัญญำไทยแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสม 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

3) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขบนควำมแตกต่ำงทำง

วัฒนธรรมและควำมหลำกหลำย 

4) ผู้เรียนมีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรงอย่ำงสม่ ำเสมอ ไม่เจ็บป่วยโรคร้ำยแรง รักษำอำรมณ์และสุขภำพจิต

ให้ดีอยู่เสมอ สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่ำงเหมำะสมตำมช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

        2.1 สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติ 

และสอดคล้องกับควำมต้องกำรชุมชน 

        2.2 สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำตำมระบบ PDCA ติดตำมและประเมินผล 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสมชัดเจน 

        2.3 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงรอบด้ำน ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  

ตรงตำมที่หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด  

        2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

        2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพแหล่งเรียนรู้และสังคมที่ดี กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ได้อย่ำงทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

        2.6 บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น ำไปประยุกต์ใช้ได้  

และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
        3.1 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนกำรคิดและคิดสร้ำงสรรค์โดยกำรปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำร 

และแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

        3.2 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  

        3.3 ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ชั้นเรียนมีอำกำศถ่ำยเทได้ดี จัดกำรชั้นเรียนให้เอื้ออ ำนวย 

ต่อกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมประเภทต่ำงๆ นักเรียนได้เรียนอย่ำงมีควำมสุข มีอิสรเสรีภำพ 

        3.4 ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนจำกสภำพจริง ให้เหมำะสมกับเนื้อหำที่เรียน และวัยของผู้เรียน 

และมีขั้นตอนกำรตรวจสอบและประเมินอย่ำงเป็นระบบ เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินของหลักกำรวัดผลประเมินผล 

มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนน ำผลไปใช้พัฒนำตนเอง  

      3.5 โรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนรู้ไว้อย่ำงชัดเจน เปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

สร้ำงเครือข่ำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับสู่กำรปฏิบัติเพ่ือกำรปรับเปลี่ยน รู้สภำพปัญหำและ 

แก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว 
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ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
..................................................................... 

  
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9(3) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบายแผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีคุณภาพ
และมาตรฐาน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจจึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปี 2562เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การประเมินคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

        ประกาศ ณ วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

           (นายวินัย  สุบรรณเกตุ)    
     ผู้อานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารการค ำนวณตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำได้ตำมเกณฑ์ 

ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมได้  ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม

ปลอดภัย 

ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5) ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด โดยมีผลกำรเรียน

เฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.00 -4.00  

ร้อยละ50 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  ร้อยละ70 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) ผู้เรียนมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิตสังคม และจิตส ำนึกตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

ร้อยละ70 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

2) ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นในควำมเป็นไทย และเห็นคุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทย

แสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีควำมภูมิใจใน

ควำมเป็นไทย 

ร้อยละ70 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 

3) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี อยู่ร่วมกันอย่ำงมี

ควำมสุขบนควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมและควำมหลำกหลำย 

ร้อยละ60 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) ผู้เรียนมีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรงอย่ำงสม่ ำเสมอ ไม่เจ็บป่วยโรค

ร้ำยแรง รักษำอำรมณ์และสุขภำพจิตให้ดีอยู่เสมอ สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงสมบูรณ์และ

แสดงออกอย่ำงเหมำะสมตำมช่วงวัย 

ร้อยละ70 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 

2.1 สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำร

ศึกษำชำติและสอดคล้องกับควำมต้องกำรชุมชน 

ระดบัดีเลิศ 

2.2 สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำตำมระบบ PDCA ติดตำมและ

ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสมชัดเจน 

ระดับดีเลิศ 

2.3 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงรอบด้ำน ด ำเนินกำร

อย่ำงเป็นรูปธรรม ตรงตำมที่หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด  

ระดับยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะตำม

มำตรฐำนต ำแหน่ง 

ระดับดีเลิศ 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพแหล่งเรียนรู้และสังคมที่ดี กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ได้

อย่ำงทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับยอดเยี่ยม 

2.6 บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น ำไปประยุกต์ใช้ได้ และ

ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดี 

3.1 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนกำรคิดและคิดสร้ำงสรรค์โดยกำรปฏิบัติจริง

ด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้  

ระดับดเีลิศ 

3.2 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยที่

เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  

ระดับดี 

3.3 ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ชั้นเรียนมีอำกำศถ่ำนเทได้ดี จัดกำรชั้นเรียนให้

เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมประเภทต่ำงๆ นักเรียนได้เรียนอย่ำงมีควำมสุข      

มีอิสรเสรีภำพ 

ระดับดี 

3.4 ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนจำกสภำพจริง ให้เหมำะสมกับเนื้อหำที่เรียน และวัย

ของผู้เรียนและมีขั้นตอนกำรตรวจสอบและประเมินอย่ำงเป็นระบบ เป็นไปตำมเกณฑ์กำร

ประเมินของหลักกำรวัดผลประเมินผล มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนน ำผลไปใช้พัฒนำตนเอง  

ระดับดเีลิศ 

3.5 โรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนรู้ไว้อย่ำงชัดเจน เปิดโอกำสให้มีกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับสู่กำร

ปฏิบัติเพื่อกำรปรับเปลี่ยนรู้สภำพปัญหำและแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว 

ระดับดี 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 1. ศึกษำข้อมูลเดิม ผลกำรประเมินต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ เพ่ือเป็นข้อมูลฐำนในกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 2. มำตรฐำนกำรตัดสินแต่ละระดับ ก ำหนดกำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำน มี 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกำรประเมิน ดังนี้ 
    ระดับ 5 ระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับ 4 ดีเลิศ  
   ระดับ 3 ดี 
   ระดับ 2 ปำนกลำง  
   ระดบั 1 ก ำลังพัฒนำ 
 3. กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ในแต่ละประเด็นพิจำรณำ จะก ำหนดเป็นระดับคุณภำพ หรือ  

เป็น ร้อยละ ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ 
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ที่  ศธ  ๐๔๒๓๘.๑๔ /๑๗๗          โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  
๗๐๒๑๐ 

      ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ไฟล์  

                   ด้วยโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR)           
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา          
ในระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น  
                   ในการนี้ โรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา ตรงเที่ยง   ศึกษานิเทศ
ช านาญการพิเศษ นางสาวจิรภา  ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ และ นายค ารณ  แพงไพรี ข้าราชการ
บ านาญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่  
๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และพร้อมหนังสือนี้โรงเรียนได้จัดส่งไฟล์ (File) รายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้  
 
                         จึงเรียนมาเพ่ือทราบโปรดและพิจารณาอนุเคราะห์รับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

               ขอแสดงความนับถือ   
 
 
 

              (นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

 
 
 
กลุม่บริหารงานวิชาการ        
โทร.  ๐-๓๒๒๔-๘๑๐๙          
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

 
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม 

29 พฤษภาคม 63 08.30 – 09.00 น. พบผู้บริหารเพื่อชี้แจงกระบวนการ และวัตถุประสงค์ของ                 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  09.00 – 09.30 น. รับฟังการบรรยายบทสรุปผู้บริหาร(หรือผู้แทน) เกี่ยวกับ                 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน   

09.30 – 11.00 น. ผู้รับผิดชอบ น าเสนอประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับโครงการ/งาน/
กิจกรรม, กระบวนการ และผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ข้อ 1.1 มีความสามารถการอ่าน การเขียนการ สื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
ข้อ 1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมิวิจารณญาณ ฯ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผู้รับผิดชอบรายงาน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ  
ผู้รับผิดชอบรายงานเป็นภาพรวมตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

11.00 น.-12.00 น. คณะผู้ประเมินตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.00 น. คณะผู้ประเมินตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์

ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา (ต่อ) 
13.30 – 14.00 น. คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผล /เตรียมการน าเสนอผลการประเมิน 

 13.30 – 14.00 น. คณะผู้ประเมินรายงานผลการประเมินด้วยวาจา 
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สมุดเยี่ยม 
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สรุปผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 


