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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  
คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
 
       (นายวินัย  สุบรรณเกตุ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
           22 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
 ที่อยู่: เลขที ่94 หมู่ที5่ ต าบลประสาทรัฐประชากิจ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 
70210 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 
 โทรศัพท:์ 032-248109 โทรสาร :  E-Mail :  prasartrat@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาที ่1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 

 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 60 1 2 1 65 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - 42 22 1 61 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 6 16(ชม./สัปดาห์) 
3. คณิตศาสตร์ 7 17(ชม./สัปดาห์) 
4. วิทยาศาสตร์ 11 14(ชม./สัปดาห์) 
5. ภาษาอังกฤษ 7 19(ชม./สัปดาห์) 
6. สังคมศึกษา 9 21(ชม./สัปดาห์) 
7. การงานอาชีพฯ 10 15(ชม./สัปดาห์) 
8. สุขศึกษาฯ 4 15(ชม./สัปดาห์) 
9. ศิลปะ 6 15(ชม./สัปดาห์) 
10. ภาษาจีน 2 11(ชม./สัปดาห์) 
10. แนะแนวการศึกษา 1 16(ชม./สัปดาห์) 



11. บรรณารักษ์ 1 12(ชม./สัปดาห์) 
รวม 65  

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม 1,171 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 6 118 108 226 38 
ม.2 6 124 107 231 38 
ม.3  6 117 117 234 39 
รวม 18 359 332 691 38 
ม.4 5 77 95 172 34 
ม.5 4 44 85 129 32 
ม.6 5 71 108 179 36 
รวม 14 192 288 480 34 

รวมทั้งหมด 32 551 620 1171 36 

 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 - 2561 
      ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 

1. ผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8กลุ่มสาระฯแสดงจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

                                             
จ  ำนวนนกัเรียน 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป  
 

รวม 

 
 

ร้อยละ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
255 241 189 198 152 131 1166 

ภำษำไทย 64 62 78 108 188 94 594 50.94 

คณิตศำสตร์ 16 77 82 44 23 49 291 24.96 

วทิยำศำสตร์ 136 59 57 22 74 109 457 39.19 

สังคมศึกษำ 98 79 27 54 28 69 355 30.45 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 111 100 55 60 106 65 497 42.62 

ศิลปะ 93 104 105 95 111 119 627 53.77 

กำรงำนเทคโนโลย ี 185 70 70 152 140 130 747 64.07 

ภำษำองักฤษ 60 73 32 72 70 60 367 31.48 



**หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
                 (ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป)  
 
2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

จ านวน
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 255 97 158 - - 255 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 241 80 135 26 - 215 89.21 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 189 90 99 - - 189 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 198 109 89 - - 198 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 152 74 76 2 - 150 98.68 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 131 52 78 1 - 130 99.24 

รวม 1166 502 635 29 - 1137 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 43.05 54.46 2.49 - - 97.51 

**หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
**คะแนนการประเมิน : 3 = ดีเยี่ยม, 2 = ดี, 1 = ผ่าน, 0 = ไม่ผ่าน 
 
3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 255 167 88 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 241 121 107 13 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 189 98 91 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 198 160 36 2 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 152 95 56 1 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 131 99 32 - - 

รวม 1166 740 410 16 - 
เฉลี่ยร้อยละ                   100 63.46 35.17 1.37 - 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินระดับดี ขึ้นไป 98.63 
**หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
**คะแนนการประเมิน : 3 = ดีเยี่ยม, 2 = ดี, 1 = ผ่าน, 0 = ไม่ผ่าน 
  



4. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
 

ชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

สมรรถนะท่ี 
เฉลี่ย ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 255 255 255 253 255 255 254.6 99.84 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 241 241 241 241 241 241 241 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 189 189 189 189 189 189 189 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 198 194 198 198 198 198 197.2 99.60 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 152 151 151 151 137 152 148.2 97.63 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 131 131 131 131 126 129 129.6 98.93 

รวม 1166 1161 1165 1163 1146 1164 1159.8 99.47 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับดี ขึ้นไป 

99.57 99.91 99.74 98.28 99.83 99.47 99.47 

 
 
 จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 99.47             
โดยจ าแนกตามด้านดังนี้ 

1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวน  1161   คน คิดเป็นร้อยละ   99.57 

2. ด้านความสามารถในการคิด 
นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวน   1165   คน คิดเป็นร้อยละ  99.91      

3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวน   1163   คน คิดเป็นร้อยละ   99.74  

4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวน    1146   คน คิดเป็นร้อยละ   98.28   

5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี     
นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวน   1164     คน คิดเป็นร้อยละ  99.83  
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 
 
1. ผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯแสดงจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

                                             
จ านวนนักเรียน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป  
 

รวม 

 
 
ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
239 236 223 129 178 147 1152 

ภาษาไทย 65 65 99 55 108 104 496 43.06 
คณิตศาสตร์ 16 41 9 20 54 58 198 17.19 
วิทยาศาสตร์ 96 64 34 45 112 73 424 36.81 
สังคมศึกษา 82 101 46 52 45 33 359 31.16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 183 127 110 89 139 68 716 62.15 
ศิลปะ 50 206 111 32 122 86 607 52.69 
การงานเทคโนโลยี 203 59 156 92 147 147 804 69.79 
ภาษาอังกฤษ 50 44 23 46 43 81 287 24.91 
**หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
                 (ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป)  
 
2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

จ านวน
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 239 231 8 - - 239 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 236 179 57 - - 236 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 223 145 78 - - 223 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 129 129 - - - 129 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 178 172 6 - - 178 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 147 125 22 - - 147 100 

รวม 1152 981 171 - - 1152 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 85.16 14.84 - - - 100 

**หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
**คะแนนการประเมิน : 3 = ดีเยี่ยม, 2 = ดี, 1 = ผ่าน, 0 = ไม่ผ่าน



3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 239 231 8 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 236 165 71 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 223 149 74 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 129 128 1 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 178 171 7 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 147 120 27 - - 

รวม 1152 964 188 - - 
เฉลี่ยร้อยละ                   100 83.68 16.32 - - 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินระดับดี ขึ้นไป 100 
**หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
**คะแนนการประเมิน : 3 = ดีเยี่ยม, 2 = ดี, 1 = ผ่าน, 0 = ไม่ผ่าน 
 
4. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
 

ชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

สมรรถนะท่ี 
เฉลี่ย ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 239 231 231 231 231 231 231 96.65 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 236 231 231 231 231 231 231 97.88 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 223 210 210 210 210 210 210 94.17 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 129 129 129 129 129 129 129 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 178 177 177 176 177 177 176.8 99.33 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 147 144 144 144 144 144 144 97.96 

รวม 1152 1122 1122 1121 1122 1122 1121.8 97.38 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับดี ขึ้นไป 

97.40 97.40 97.31 97.40 97.40 97.38 97.38 

 
จ ำนวนนกัเรียนท่ีมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคญัตำมหลกัสูตรในระดบัดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 99.47             
โดยจ ำแนกตำมดำ้นดงัน้ี 
 



1. ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
นกัเรียนท่ีมีผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปมีจ ำนวน   1122  คน คิดเป็นร้อยละ 97.40                      

2. ด้านความสามารถในการคิด 
นกัเรียนท่ีมีผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปมีจ ำนวน   1122   คน คิดเป็นร้อยละ 97.40                    

3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
นกัเรียนท่ีมีผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปมีจ ำนวน  1121  คน คิดเป็นร้อยละ 97.31              

4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ 
นกัเรียนท่ีมีผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปมีจ ำนวน  1122  คน คิดเป็นร้อยละ 97.40                

5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี     
นกัเรียนท่ีมีผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปมีจ ำนวน   1122  คน คิดเป็นร้อยละ 97.40            

 
ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
1. ผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯแสดงจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

                                             
จ านวนนักเรียน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป  
 

รวม 

 
 
ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
220 224 224 167 126 177 1138 

ภาษาไทย 74 82 114 36 31 125 462 40.60 
คณิตศาสตร์ 50 44 85 61 24 66 330 29.00 
วิทยาศาสตร์ 67 40 51 77 83 131 449 39.46 
สังคมศึกษา 68 80 54 54 46 35 337 29.61 
ภาษาอังกฤษ 146 60 37 71 88 132 426 37.43 
สุขศึกษาและพลศึกษา 160 125 131 124 116 98 740 65.03 
ศิลปะ 169 180 134 57 109 127 767 67.40 
การงานเทคโนโลยี 38 79 147 118 120 177 810 71.18 
**หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
                 (ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป) 
  
 
 
 
 
 



2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 220 220 - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 224 184 40 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 224 214 10 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 167 167 - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 126 126 - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 177 166 11 - - 

รวม 1138 1077 61 - - 
เฉลี่ยร้อยละ                   100 94.64 5.36 - - 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินระดับดี ขึ้นไป 100 
**หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
**คะแนนการประเมิน : 3 = ดีเยี่ยม, 2 = ดี, 1 = ผ่าน, 0 = ไม่ผ่าน 
 
3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

จ านวน
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 220 195 25 - - 220 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 224 169 55 - - 224 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 224 210 14 - - 224 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 167 167 - - - 167 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 126 126 - - - 126 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 177 166 11 - - 177 100 
รวม 1138 1033 105 - - 1138 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 90.77 9.23 - - - 100 

**หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
**คะแนนการประเมิน : 3 = ดีเยี่ยม, 2 = ดี, 1 = ผ่าน, 0 = ไม่ผ่าน 
 
 
 



4. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
 

ชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

สมรรถนะท่ี 
เฉลี่ย ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 220 220 220 220 220 220 220 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 224 224 224 224 224 224 224 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 224 224 224 224 224 224 224 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 167 167 167 167 167 167 167 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 126 126 126 126 126 126 126 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 177 177 177 177 177 177 177 100 

รวม 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138 100 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับดี ขึ้นไป 

100 100 100 100 100 100 100 

 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 99.47             
โดยจ าแนกตามด้านดังนี้ 

1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวน   1138  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

2. ด้านความสามารถในการคิด 
นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวน   1138  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวน   1138  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวน   1138  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี     
นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวน   1138  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

        
 
 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559-2561 

 

กลุ่มสาระฯ เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ภาษาไทย 
ระดับโรงเรียน 45.71 47.99 55.33 
ระดับประเทศ 46.36 48.29 54.42 
ผลต่าง (+/-) -0.65 -0.30 0.91 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 30.07 29.14 26.42 
ระดับประเทศ 31.80 30.45 29.45 
ผลต่าง (+/-) -1.73 -1.31 -3.03 

คณิตศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน 25.43 24.21 27.75 
ระดับประเทศ 29.31 26.30 30.04 
ผลต่าง (+/-) -3.88 -2.09 -2.29 

วิทยาศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน 33.95 33.08 35.75 
ระดับประเทศ 34.99 32.28 36.10 
ผลต่าง (+/-) -1.05 -0.80 -0.35 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET โรงเรียนประสาทรฐัประชากิจระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559-2561

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561



ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559-2561 

 

กลุ่มสาระฯ เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ภาษาไทย 
ระดับโรงเรียน 53.11 47.43 44.17 
ระดับประเทศ 52.29 49.25 47.31 
ผลต่าง (+/-) 0.82 -1.82 -3.14 

สังคมศึกษาฯ 
ระดับโรงเรียน 35.91 34.19 35.15 
ระดับประเทศ 35.89 34.70 35.16 
ผลต่าง (+/-) -0.02 -0.51 -0.01 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 23.68 23.42 26.04 
ระดับประเทศ 27.76 28.31 31.41 
ผลต่าง (+/-) -4.08 -4.89 -5.37 

คณิตศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน 22.83 20.64 22.67 
ระดับประเทศ 24.88 24.53 30.72 
ผลต่าง (+/-) -2.05 -3.89 -8.05 

วิทยาศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน 30.81 26.57 28.38 
ระดับประเทศ 31.62 29.37 30.51 
ผลต่าง (+/-) -0.81 -2.80 -2.13 
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ภาษาไทย สังคมศกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET โรงเรียนประสาทรฐัประชากิจระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559-2561

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561



ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มีการปรับปรุงหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน 
(ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2560) และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  และยังส่งเสริมการเรียน 
การสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศมากกว่า 1 ภาษา สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยโรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนและการท างานอย่างสร้างสรรค์
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ แบบสหวิทยาการ 
โรงเรียนมีการจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมมือกับชุมชนด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม 
และดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาพ ทั่วถึง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมให้มีความพร้อมในการด าเนินชีวิต  
 
ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยในระดับ ดีเยี่ยม และผู้เรียนมีความสามารถในการค านวณในระดับ ดีเยี่ยม 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ครูได้จัดท าแบบทดสอบทั้งในรูปแบบเลือกตอบและเขียนตอบครบทุกรายวิชา  
ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดในระดับต่าง ๆ ทั้งการคิดขั้นพ้ืนฐาน และการคิดขั้นสูง เช่นการคิดวิเคราะห์ 
ผู้เรียนมีการจัดท าโครงงาน ชิ้นงาน และสิ่งประดิษฐ์ เกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีสาระสนเทศ การสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ เพ่ือพัฒนา
ตนเองเก่ียวการเรียนรู้ ได้จัดท าโครงงานอาชีพด้วยตนเอง มีการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และหลักสูตรระยะ
สั้นควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริม สนับสนุน   
ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้รับรางวัลเกรียติบัตรระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับประเทศ ผู้เรียนมีการจัดท า
โครงงานคุณธรรมที่ริเริ่มด้วยตนเองไปจนถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาโครงงานให้อยู่ภายใต้อัตลักษณ์โรงเรียน
คุณธรรม 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  
โดยการศึกษาข้อมูลจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากฝ่ายบริหารและครู  
ในโรงเรียนเพ่ือวางแผนร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการ  
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการสอบถามความต้องการ
ของผู้ปกครอง และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย เช่น ครูในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดท าโครงการโดยใช้แนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา มีการระดมทรัพยากร
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากชุมชน ผู้ปกครอง วัด และผู้มีอุปการคุณ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (ActiveLearning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลาย ทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน และส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) เป็นต้น  
 
ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้น าหลักการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2561 
นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรทวิศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ทัง้ในสายสามัญและอาชีวะ ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงตลาดแรงงานได้ง่ายขึ้น 
 นอกจากนี้ ผู้อ านวยการสถานศึกษายังได้ส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)ทั้งในและนอกกลุ่มสาระฯ เพ่ือทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน อีกทั้งยังเน้นย้ าในที่ประชุมครูประจ าเดือนอยู่เสมอว่า ให้ครูตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พยายามจัดกิจกรรมการเรียนรู้และออกแบบการวัดและประเมินผลโดยค านึงถึงความ
แตกต่างกันของผู้ เรียนและเชื่อมโยงสิ่งที่ ได้จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนสู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ซึ่งครูจะต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ รายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการและผู้อ านวยการโรงเรียนทราบเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้สามารถติดตามและตรวจสอบผลการจัดการ
เรียนการสอนของครูได้ ส่วนการวัดและประเมินผลกลางภาคและปลายภาค ครูจะต้องส่งแบบทดสอบให้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบคุณภาพและ
ความเหมาะสมของแบบทดสอบ เพ่ือน าไปใช้วัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 บรรยากาศการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในระดับชั้นเรียน 
ครูจะจัดการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน ให้ผลสะท้อน
กลับแก่ผู้เรียนทั้งในเรื่องการเรียนและความประพฤติอยู่เสมอส่วนในระดับโรงเรี ยน จัดให้ผู้เรียนทุกคนได้มี
โอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในโรงเรียน เช่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ  
และภายนอกโรงเรียน เช่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ การเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสหรือวันส าคัญต่าง ๆ  
ตามสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
ให้แก่ผู้เรียนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการ
ประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริง
แจ่ ม ใส  สุ ขภ าพแข็ งแรง และเป็ นผู้ มี คุณ ธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2)  ผู้ เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET)   มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับระดับประเทศ  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมา
โดยตลอด 
3)  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิวขึ้นรถโดยสาร
สาธารณะ เป็นต้น 
 
 
 

 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริหาร สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติตามหน้าที่ ตามบทบาท 
2)  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และการ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานใน
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1)ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
2)ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจ
ประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้น ให้ ผู้ เรียนได้มี
ค ว ามส ามารถ ใน การคิ ด วิ เค ราะห์  คิ ด
สังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แห่ลง
เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
2) ครูควรจั ดกิ จกรรม พั ฒ นาผู้ เรี ยน ใน
ระดับชั้น ม.1-3 ให้สามารถน าเสนอ อภิปราย
แลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมี
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
3) ครูควรจั ดกิ จกรรม พั ฒ นาผู้ เรี ยน ใน
ระดับชั้น ม.4-6 ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่
ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
4) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตั วชี้ วั ดตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิด
วิ เคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  สื่ อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่ง
เรียนรู้  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ ใน
สภาพดี และพร้อมใช้งานเสมอ 
5) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ธรรมชาติวิชา 
6) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพ่ือนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

 

 

 



แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนขึ้น 
 2.การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3.การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4.การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 1.การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2.การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

 ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ตารางผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ที่ ๑๗๙ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

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

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการ
ประเมินภายนอก เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเสนอขอรับการประเมินสถานศึกษารอบที่สี่ 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙  และพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นายวินัย  สุบรรณเกตุ  ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าที่ร.ต.วารินทร์ ทองอยู่ยืด     ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน     กรรมการ 

 ๓. นางสาวสุวรรดี         ช่างเขียน     ปฏิบัตหิน้าที่หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      กรรมการ 
 ๔.นายชัยทัด              สุขสม       ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป        กรรมการ 

๕.นางกรรณิการ์  ศรีศิวนานนท ์ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย 
 

๒.  คณะกรรมการจัดท าข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผูเ้รียน 
 ๑.นางสาวหทัยสรวง ตรีอุดม   คร ู       ประธานกรรมการ 
 ๒.นายสมเจตน์  สมุทวนิช  ครูช านาญการ       กรรมการ 
 ๓.  นางสาวชื่นฤทัย จีนรอด   คร ู        กรรมการ 
 ๔.  นายยุทธนา  ปัญญา    คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. นางกรรณิการ์  ศรีศิวนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชัยทัด  สุขสม  ครชู านาญการ        กรรมการ 
 ๓. ว่าที่ร.ต.วารินทร์ ทองอยู่ยืด ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 ๔. นายมารุต  เสลาคุณ  ครชู านาญการ        กรรมการ 
 ๕. นางโชติรส  น้อยรักษา คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. นางสาวกนกออน สว่างศรี  ครูช านาญการ     ประธานกรรมการ 

 ๒. นายกอบชัย  วุฒิธรรม  ครชู านาญการ      กรรมการ 
 ๓. นางสาวชื่นฤทัย จีนรอด  คร ู        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑. ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 ๒. รวบรวมร่องรอยหลักฐานเพื่อรับการประเมิน 
 ๓. จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเอกสารอื่นๆ เพ่ือให้คณะกรรมการประเมิน 
 
๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มีหน้าที่
ประสานงานรวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ สพฐ. ก าหนด และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
 ๑. นางสาวกนกออน สว่างศรี  ครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกรรณิการ์ ศรีศิวนานนท์ ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๓. นายกอบชัย  วุฒิธรรม  ครูช านาญการ       กรรมการ 
 ๔. นางสาวพวงเพ็ญ จันทร์แจ่ม ครูช านาญการ       กรรมการ 
 ๕. นายมนตรี  ลิ้มฉาย  ครูช านาญการ       กรรมการ 
 ๖. นางสาวจุฑากาญจน์ สิทธิการ  คร ู        กรรมการ 
 ๗. นางสาวชื่นฤทัย จีนรอด  คร ู        กรรมการ 

๘. นางสาวหทัยสรวง ตรีอุดม  คร ู        กรรมการ 
๙. นางโชติรส  น้อยรักษา คร ู         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที:่ วางแผนด าเนินการ ประสานงานกับคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง น ามา
จัดวางเพ่ือเตรียมรับการประเมิน สรุปผลตามเกณฑ์การประเมินพร้อมแนบเอกสารอ้างอิง และรายงานผลตาม
กรอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณคุณภาพ 
 

       ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือให้บัง
เกิดผลดี ต่อโรงเรียนและราชการต่อไป 
 

สั่ง    ณ    วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

( นายวินัย  สุบรรณเกตุ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
เรื่อง   ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

.......................................... 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีคุณภาพและได้
มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 
  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
    
      (นายวินัย  สุบรรณเกตุ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

.......................................... 
 โดยประกาศในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใช้เป็นทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ดังเอกสารมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศนี้ 
 จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
    
      (นายวินัย  สุบรรณเกตุ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นหลักท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนค่าเป้าหมาย ดีเลิศ 
 
1.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณ ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ดี 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้นในระดับ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ปานกลาง 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณไม่เหมาะสมกับ
ระดับชั้นท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ ในระดับต่ ากว่า ร้อยละ 50 

ก าลังพัฒนา 

2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมในระดับ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมในระดับ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมในระดับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ดี 
 

ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาใน
ระดับ ร้อยละ50 ขึ้นไป 

ปานกลาง 
 

ผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ในระดับต่ ากว่า ร้อยละ
50 

ก าลังพัฒนา 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ในระดับ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ ในระดับ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ ในระดับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดี 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ ในระดับ ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปานกลาง 
ผู้เรียนไม่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ ในระดับต่ ากว่า ร้อยละ50 ก าลังพัฒนา 



4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพในระดับ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัยในระดับ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัยในระดับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ดี 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ในระดับ ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

ปานกลาง 
 

ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ในระดับต่ ากว่า ร้อยละ50 ก าลังพัฒนา 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต่ 3.00– 4.00 ในระดับ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต่ 3.00– 4.00 ในระดับ ในระดับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 
 

ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต่ 3.00– 4.00 ในระดับ ในระดับ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ดี 
 

ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต่ 3.00– 4.00 ในระดับ ในระดับ ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

ปานกลาง 
 

ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมตั้งแต่ 3.00– 4.00 ในระดับ ในระดับต่ ากว่า ร้อยละ 30 

ก าลังพัฒนา 

6.มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ค่าเป้าหมาย 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีเลิศ 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดี 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับ ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปานกลาง 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับต่ ากว่า ร้อยละ 50 ก าลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นหลักท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ 
 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
(ร้อยละ 80.00) 

ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม(ร้อยละ 70.00) 

ดีเลิศ 
 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม(ร้อยละ 60.00) 

ดี 
 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน(ร้อยละ 50.00) 

ปานกลาง 
 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน (ต่ ากว่าร้อยละ 50.00) 

ก าลังพัฒนา 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 80.00) 

ยอดเยี่ยม 
 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 70.00) 

ดีเลิศ 
 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
(ร้อยละ 60.00) 

ดี 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
(ร้อยละ 50.00) 

ปานกลาง 
 

ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย (ต่ ากว่าร้อยละ 50.00) ก าลังพัฒนา 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อทุกคน (ร้อยละ 80.00) ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี (ร้อยละ 70.00) ดีเลิศ 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี (ร้อยละ 60.00) ดี 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน (ร้อยละ 50.00) ปานกลาง 
ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่มีมนุษยสัมพันธ์ (ต่ ากว่าร้อยละ 50.00) ก าลังพัฒนา 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอย่างสม่ าเสมอ ไม่เจ็บป่วยโรคร้ายแรง  
รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ(ร้อยละ 80.00) 

ยอดเยี่ยม 
 
 



ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอย่างสม่ าเสมอ รักษาอารมณ์และสุขภาพจิต
ให้ดี (ร้อยละ 70.00) 

ดีเลิศ 
 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอย่างสม่ าเสมอ รักษาอารมณ์และสุขภาพจิต
ให้ดี (ร้อยละ 60.00) 

ดี 
 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงรักษาอารมณ์และสุขภาพจิต 
(ร้อยละ 50.00) 

ปานกลาง 
 

ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี (ต่ ากว่าร้อยละ 
50.00) 

ก าลังพัฒนา 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการค่าเป้าหมาย ดีเลิศ 
 
2.1มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ค่าเป้าหมาย 
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 
 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 

ดี 
 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติแต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความชัดเจน 

ปานกลาง 
 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติและไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

ก าลังพัฒนา 

2.2ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม 
 

สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน 

ดีเลิศ 
 

สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ดี 
สถานศึกษาก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด  

ปานกลาง 
 

ไม่มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ก าลังพัฒนา 
 
 



2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนอย่างรอบด้าน และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม ตรงตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 
 

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนอย่างรอบด้าน และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

ดีเลิศ 
 

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดี 
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ ปานกลาง 
พัฒนาวิชาการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่เป็น
รูปธรรม 

ก าลังพัฒนา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ค่าเป้าหมาย 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ 

ยอดเยี่ยม 
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

ดีเลิศ 
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง  ปานกลาง 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่  ก าลังพัฒนา 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ค่าเป้าหมาย 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพแหล่งเรียนรู้ และสังคมที่ดีกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 
 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพแหล่งเรียนรู้ และสังคมที่ดีกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ดีเลิศ 
 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพแหล่งเรียนรู้ และสังคมที่ดีกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ดี 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ปานกลาง 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ก าลังพัฒนา 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ ค่าเป้าหมาย 
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
 

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

ดีเลิศ 
 

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ดี 
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องหรือครบถ้วนทันสมัยหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้  ปานกลาง 
จัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่ทันสมัยและไม่มีการน าไปประยุกต์ใช้  ก าลังพัฒนา 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ 
 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

ค่าเป้าหมาย 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สามารถสรุปองค์ความรู้ และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

ยอดเยี่ยม 
 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สามารถสรุปองค์ความรู้ และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ดีเลิศ 
 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สามารถสรุปองค์ความรู้ 

ดี 
 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

ปานกลาง 
 

ไม่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

ก าลังพัฒนา 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย 
จัดการเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

ยอดเยี่ยม 
 

จัดการเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เหมาะกับเนื้อหาวิชาต่าง ๆ 

ดีเลิศ 
 

จัดการเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ดี 
 

จัดการเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย  

ปานกลาง 
 

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ก าลังพัฒนา 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ค่าเป้าหมาย 
ชั้นเรียนมีอากาศถ่ายเทได้ดี  จัดโต๊ะเก้าอ้ีและสิง่ที่อยู่ในชัน้เรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
และกิจกรรมประเภทต่างๆนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอสิรเสรีภาพ และมีวนิัยในการดูแล
ตนเองใช้ประโยชน์ในชัน้เรียนให้คุ้มค่า  สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
 

ชั้นเรียนมีอากาศถ่ายเทได้ดี  จัดโต๊ะเก้าอ้ีและสิ่งที่อยู่ในชั้นเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการ
สอน และกิจกรรมประเภทต่างๆ นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยใน
การดูแลตนเอง 

ดีเลิศ 
 

ชั้นเรียนมีอากาศถ่ายเทได้ดี  จัดโต๊ะเก้าอ้ีและสิ่งที่อยู่ในชั้นเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการ
สอน และกิจกรรมประเภทต่างๆ นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ  

ดี 
 



ชั้นเรียนมีอากาศถ่ายเทได้ดี  จัดโต๊ะเก้าอ้ีและสิ่งที่อยู่ในชั้นเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการ
สอน และกิจกรรมประเภทต่างๆ นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 

ปานกลาง 
 

ชั้นเรียนมีอากาศถ่ายเทได้ดี  จัดโต๊ะเก้าอ้ีและสิ่งที่อยู่ในชั้นเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการ
สอน และกิจกรรมประเภทต่างๆ 

ก าลังพัฒนา 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ค่าเป้าหมาย 
ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียนและวัยของผู้เรียนและมีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของหลักการวัดและ
ประเมินผล มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม 
 

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียนและวัยของผู้เรียนและมีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของหลักการวัดและ
ประเมินผล มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ดีเลิศ 
 

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียนและมีขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง 

ดี 
 

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน 

ปานกลาง 
 

ไม่มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงมีการตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบไม่มีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ก าลังพัฒนา 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ค่าเป้าหมาย 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน  เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือการปรับเปลี่ยนรู้สภาพปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วสถานที่มีความพร้อมเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

ยอดเยี่ยม 
 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับสู่การปฏิบัติเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนรู้สภาพปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วสถานที่มีความพร้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
 

 
โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยนรู้สภาพปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

ดี 
 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยน 

ปานกลาง 
 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ก าลังพัฒนา 



 
 
 
 
 


