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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรยีนอุดมสิทธิศกึษา 
 

ค ำน ำ 

 

  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญกับการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ 
๑) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ๒) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ๓) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ๔) จัด
ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา ๕) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาส่งให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและเป็นฐานข้อมูลสาหรับเขตพ้ืนที่การศึกษานาไปใช้ประโยชน์  รายงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินคุณภาพภายในของเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็น
ฐานข้อมูลสาหรับใช้รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เล่มนี้ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่
ส าคัญของสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

      
     (นายเจริญ พรหมมา) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่ต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาส่งให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจึงได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดท ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาและปฏิบัติงานตามแผน
ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
สรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา จัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 

    
      (นายพงศ์ธร หอมบัวใหญ่)  

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
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ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโรงเรียน  อุดมสิทธิศึกษา  
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
สถานที่ตั้ง ๑๖๑/๑ หมู่ ๓ ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

รหัสไปรษณีย์ ๗๑๒๔๐  
โทรศัพท์  ๐ ๓๔๕๙ ๕๐๒๗  
โทรสาร  ๐ ๓๔๕๙ ๕๕๓๗  
เว็บไซต์  uds.ac.th  
ระดับที่เปิดสอน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
เขตพื้นที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จ านวน ๔ หมู่บ้าน

ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ และหมู่ท่ี ๙  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอสังขละบุรี จ านวน ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบล
หนองลู ต าบลไล่โว่ และ ต าบลปลังเผล 

 

 ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

 ตารางท่ี ๑.๑ แสดงข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ปีการศึกษา 
บุคลากร 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

ครูธุรการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

วิทยากร
พิเศษ 

๒๕๖๒ ๑ ๗๓ ๕ ๑ ๑ ๑ ๓ 
 

 ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง ๗ ๖ ๖ ๑๙ ๘ ๗ ๕ ๒๐ ๓๙ 

เพศ 
ชาย ๑๔๔ ๙๘ ๑๑๔ ๓๕๖ ๘๒ ๖๖ ๖๙ ๒๑๗ ๕๓๗ 
หญิง ๑๔๗ ๑๐๘ ๑๑๘ ๓๗๓ ๒๐๐ ๑๖๒ ๑๓๖ ๔๙๘ ๘๗๑ 

รวม ๒๙๑ ๒๐๖ ๒๓๒ ๗๒๙ ๒๘๒ ๒๒๘ ๒๐๕ ๗๑๕ ๑,๔๔๔ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๔๑.๕๗ ๓๔.๓๓ ๓๘.๖๖ ๓๘.๓๖ ๓๕.๒๕ ๓๒.๕๗ ๔๑ ๓๕.๗๕ ๓๗.๐๒ 
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๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ร้อยละ
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ส่วนที ่๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดี 

 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน มีการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการเรียนรู้
แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อีกทั้งยังมีการด าเนินการที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพของผู้เรียนผ่านโครงการและกิจกรรม อาทิเช่น  โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการโรงเรียน
คุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาดีมีการด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมชุมนุม       ซ่ึง
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้
ยังมีกิจกรรมแนะแนว ให้ค าปรึกษาและดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้เรียน แนะน าการศึกษาต่อและอาชีพให้กับผู้เรียน  

การด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ยอมรับในกฎระเบียบ
ของโรงเรียนและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นไปตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ผู้เรียนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มีสุขนิสัยที่ดีในด้านสุขภาพและพลานามัย      
ชื่นชอบและรักในการออกก าลังกาย มีสมรรถภาพทางกายทั้งน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   
มีสุขภาวะทางจิตและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีทัศนคติที่ดีในการด าเนิน
ชีวิตและยอมรับการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่มีความแตกต่างและหลายหลากทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 
โดยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านการพัฒนา คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี ซึ่งเปน็ไป
ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
สามารถตรวจสอบได้จาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร สถานศึกษา ผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม
ของสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการสอน บันทึกการประชุมของสถานศึกษา รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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ระดับคุณภาพ : ดี 

สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการจัด
ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ความส าเร็จ สภาพปัญหา และ จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา น า
ข้อมูลมาก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และ จัดท าปฏิบัติราชการประจ าปีที่
ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเป็นผู้รับผิดชอบตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้มปีระสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 

การด าเนินงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการส่งผลให้สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่ชัดเจน มีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ โครงสร้างการบริหารงานมีความชัดเจน     
การด าเนินงานมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายเป็นทางเลือกให้
ผู้เรียน ได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  ช่วยลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับ ผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพผ่านการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษา
ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด า เนินงานกับ
สถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ข้อมูลสารสนเทศได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใช้บริหารจัดการ และด าเนินงานของสถานศึกษา โดยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้าน
กระบวนการบริหาร และการจัดการอยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ด้านการกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาสามารถตรวจสอบได้จาก  มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี บันทึกการ
ประชุมของสถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา 
รายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ: ดี 

สถานศึกษาด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการประชุม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ความส าเร็จ สภาพ
ปัญหา จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง น าข้อมูล
สารสนเทศที่ได้มาวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของของสถานศึกษา  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างแหล่งเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการวัดและ
ประเมินผลผู้ เรียน การจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน เช่น กิจกรรมวันส าคัญของชาติและศาสนา 
กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
กิจกรรมนิทรรศการ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีการ
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ก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
สรุปผลการด าเนินงานจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับน าไปปรับปรุง
และพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นต่อไป 

การด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้เรียนได้ใช้สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ บรรยากาศในชั้นเรียนไม่น่าเบื่อ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ครูผู้สอน กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการจัดการการสอนเพ่ิมมากขึ้น ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
สืบค้นข้อมูล น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการวัดผลและประเมินผล
อย่างหลากหลายและรอบด้านโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง  ครูผู้สอนได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด หลักฐาน
เชิงประจักษ์ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถตรวจสอบได้จาก แผนการ
จัดการ เรียนรู้ บันทึกหลังการสอน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ผลงาน
หรือชิ้นงานของผู้เรียน เครื่องมือสาหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกการประชุม PLC ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา 
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ส่วนที ่๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด สถานศึกษาได้น าผลการประเมินตนเองมาวิเคราะห์เพ่ือสะท้อนภาพความส าเร็จและวางแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้มีแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเรียน  สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะและ
ความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม ชุมชนและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  พัฒนาและยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและเป็นไปตามเกณฑ์ค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา สร้างและพัฒนาแบบทดสอบของสถานศึกษาให้มีความหลากหลายและรอบด้านสอดคล้องกับ
แนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และ PISA สร้างและพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา น่าสนใจ ทันสมัย และเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้เรียน บูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้น สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนนอกห้องเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับสะท้อนผลการเรียนรู้และการปฏิบัติงานแก่
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทันทีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนรู้และกระบวนการ
ทางาน พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  รวดเร็ว 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันที สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรยีนอุดมสิทธิศกึษา 
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ประกาศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

     
 
  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถม  
ศึกษา และมัธยมศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นั้น จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียน
อุดมสิทธิศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเป็นไปตาม
แนวทางท่ีก าหนด ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โรงเรียน
อุดมสิทธิศึกษาจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  ทั้งนีต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
       (นายเจริญ พรหมมา) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 



ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
     

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดี 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 

    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดี 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดี 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดี 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 

    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 

    ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 

    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดี 

    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดี 
    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ดี 

    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 

    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 

    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดี 
 



เกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
     

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ก าหนดประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ประเด็นพิจารณาเชิงคุณภาพ เป็นประเด็นพิจารณามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อิงกับค่าเป้าหมาย
ที่มีลักษณะพรรณนาหรือเป็นค าอธิบายถึงเกณฑ์การประเมินว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
 ประเด็นพิจารณาเชิงปริมาณ เป็นประเด็นพิจารณามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถวัดได้
ในเชิงตัวเลขกับความส าเร็จ โดยระบุตัวเลขตามหน่วยที่ต้องการวัด เช่น จ านวน ความถี่ ร้อยละ ระยะเวลา 
อัตราส่วน เป็นต้น  
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามี ๕ ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
  ระดับ ๔ ดีเลิศ 
  ระดับ ๓ ดี 
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
เกณฑ์กำรประเมินประเด็นพิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 เกณฑ์การประเมินประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ประเด็นหลักท่ี ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดี ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนาขึ้นไป 

ข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณได้เหมาะสม

ตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณได้เหมาะสม

ตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
ดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณได้เหมาะสม

ตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
ปานกลาง ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณได้เหมาะสม

ตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณได้เหมาะสม

ตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

  ๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดี ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนาขึ้นไป 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาไดเ้หมาะสมตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาไดเ้หมาะสมตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
ดี ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาไดเ้หมาะสมตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
ปานกลาง ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาไดเ้หมาะสมตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาไดเ้หมาะสมตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

  ๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดี ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนาขึ้นไป 

ข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่ได้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม มีการ

เชื่อมโยงองค์ความรู้ได้เหมาะสมตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่ได้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม มีการ

เชื่อมโยงองค์ความรู้ได้เหมาะสมตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
ดี ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่ได้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม มีการ

เชื่อมโยงองค์ความรู้ได้เหมาะสมตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
ปานกลาง ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่ได้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม มีการ

เชื่อมโยงองค์ความรู้ได้เหมาะสมตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่ได้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม มีการ

เชื่อมโยงองค์ความรู้ได้เหมาะสมตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

   

 

 

 



๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดี ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนาขึ้นไป 

ข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
ดี ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
ปานกลาง ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ผ่านเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

  ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ

ดีขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป 
ดี ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป 
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ

ดีขึ้นไป 

 

 

 

 



ข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ ๔ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ดีเลิศ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ ๓-๓.๕ อยู่ในระดับดเีลิศ 
ดี ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ ๒-๒.๕ อยู่ในระดับดี 
ปานกลาง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ ๑-๑.๕ อยู่ในระดับ    

ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ ๐, ร, มส อยู่ในระดับ

ก าลังพัฒนา 

  ๑.๖ ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดี ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนาขึ้นไป 

ข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ

ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ

ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ – ๙๐ 
ดี ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ

ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๗๐ – ๘๐ 
ปานกลาง ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ

ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ – ๗๐  
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ

ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยผ่านเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

  

 

 

 

 



 

ประเด็นหลักท่ี ๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ ๘๕ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ – ๘๔.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดี ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ – ๗๔.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๖๔.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนาขึ้นไป 

ข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามที่

สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

ดีเลิศ ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๙ – ๘๔.๙๙ 

ดี ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ – ๗๘.๙๙ 

ปานกลาง ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ – ๖๙.๙๙ 

ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม
ผ่านเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

  ๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดี ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนาขึ้นไป 

 

 



ข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา

ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  
ดีเลิศ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา

ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๙ – ๘๔.๙๙ 
ดี ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา

ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ – ๗๘.๙๙ 
ปานกลาง ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา

ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ – ๖๙.๙๙ 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา

ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันผ่านเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

  ๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๙๙ – ๗๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดี ผู้เรียนร้อยละ ๗๘.๙๙ – ๗๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๖๙.๙๙ – ๕๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนาขึ้นไป 

ข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายและมีมนุษยสัมพันธ์ดีผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายและมีมนุษยสัมพันธ์ดีผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ ๗๙ – ๘๔.๙๙ 
ดี ผู้เรียนยอมรับอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายและมีมนุษยสัมพันธ์ดีผ่านเกณฑ์

ร้อยละ ๗๐– ๗๘.๙๙ 
ปานกลาง ผู้เรียนยอมรับอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายและมีมนุษยสัมพันธ์ดีผ่านเกณฑ์

ร้อยละ ๕๐ – ๖๙.๙๙ 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนยอมรับอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายและมีมนุษยสัมพันธ์ดีผ่านเกณฑ์

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

   

 

 

 



๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรประเมิน    

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
ดี ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนาขึ้นไป 

ข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๗๙ – ๘๔.๙๙ 
ดี ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ – ๗๘.๙๙ 
ปานกลาง ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ – ๖๙.๙๙ 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอผ่านเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ประเด็นหลักท่ี ๓. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๓.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ

แผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน เป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ดีเลิศ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน เป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ  

ดี สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

ปานกลาง สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
ก าลังพัฒนา สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ไม่ชัดเจน  

 

 

 



ประเด็นหลักท่ี ๔. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๔.๑ ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็น
แบบอย่างได้ 

ดีเลิศ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ดี สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ก าลังพัฒนา สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๒ การด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุก

คน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเป็นแบบอย่างได้ 
ดีเลิศ พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุก

คน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
ดี พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุก

คน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ปานกลาง พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
ก าลังพัฒนา พัฒนาวิชาการท่ีไม่ครอบคลุมรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

  ๔.๓  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้

ความสามารถทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ดีเลิศ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้

ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีการด าเนินการ 
ดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้

ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่งไม่ครบทุกคน 
ปานกลาง ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้

ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 



ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ก าลังพัฒนา มีการวางแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 ๔.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก

กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
ดีเลิศ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก

กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
ดี จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ปานกลาง จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี 
ก าลังพัฒนา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดี 

  ๔.๔ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ดีเลิศ สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได ้

ดี สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ปานกลาง สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ไม่มีความถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  

ก าลังพัฒนา สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เป็นระบบ  

 

 

 

 

 

 



มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นหลักที่ ๕. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

  ๕.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

ดีเลิศ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง 

ปานกลาง จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  

ก าลังพัฒนา จัดการเรียนรู้ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

  ๕.๒ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ดีเลิศ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

ดี จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ปานกลาง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
ก าลังพัฒนา จัดกิจกรรมไม่ให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 

  ๕.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
ดีเลิศ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
ดี ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ปานกลาง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 



ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ก าลังพัฒนา ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ๕.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม มีชุมชนแห่งหารเรียนรู้วิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ มีชุมชนแห่งหารเรียนรู้วิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนา 

ดี มีชุมชนแห่งหารเรียนรู้วิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ปานกลาง มีชุมชนแห่งหารเรียนรู้วิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ก าลังพัฒนา มีชุมชนแห่งหารเรียนรู้วิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมิน 
ยอดเยี่ยม ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ดีเลิศ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

ปานกลาง ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

ก าลังพัฒนา ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

   

 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

     
 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น จึงให้
ยกเลิกประกาศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเป็นไปตาม
แนวทางท่ีก าหนด ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โรงเรียน
อุดมสิทธิศึกษาจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
       (นายเจริญ พรหมมา) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
     

 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



 
 

ค ำสั่งโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ 
ที่  ๔๒๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
      

 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กล่ำวถึง มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ไว้ในหมวดที่ ๖ มำตรำ ๔๗ 
ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน กำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วย 
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก มำตรำ ๔๘ ให้หน่วยงำนต้นสังกัด
และสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน สถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้อง ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประกัน คุณภำพภำยนอก เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง ให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ องค์ประกอบ 
  ๑) นำยเจริญ  พรหมมำ ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำยสุวิทย์  ทองขำว  กรรมกำร 
  ๓) นำงสำวลัดดำวัลย์ รักษ์วงษ์  กรรมกำร 
  ๔) นำงสำวณัฐชำ ชมพูพงษ์ กรรมกำร 
  ๕) นำงสำวชุติมำ  ใจคลำย  กรรมกำร 
  ๖) นำงสำวนพรัตน์ ชำติมนตรี กรรมกำร 
  ๗) นำงสำยปรินทร แผนสมบูรณ์ กรรมกำร 
  ๘) นำยนพดล  กล้วยหอม กรรมกำร 

๙) นำยเทพพนม  เฉลิมวิบูลย์ กรรมกำร 
  ๑๐) นำงสำวสุปรำณี อ่อนแช่ม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   

๑.๒ หน้าที ่
ดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน วำงแผน ก ำกับ นิเทศ ติดตำม ให้กำรปรึกษำข้อเสนอแนะ 

ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 



๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒.๑ องค์ประกอบ  
  ๑) นำงสำวชุติมำ  ใจคลำย  ประธำนกรรมกำร 
  ๒) นำงสำวสุภำวดี  สังขสถำพร กรรมกำร 
  ๓) นำงสำวอัมรำ  ใจติ๊บ  กรรมกำร 
  ๔) นำงสำวนพรัตน์ ชำติมนตรี กรรมกำร 
  ๕) นำงสำวสุปรำณี อ่อนแช่ม กรรมกำร 
  ๖) นำงสำวปรินทร  แผนสมบูรณ์ กรรมกำร 
  ๗) นำยนพดล  กล้วยหอม กรรมกำร 

๘) นำยเทพพนม  เฉลิมวิบูลย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
    
 ๒.๒ หน้าที่  
  ๑) ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
  ๒) ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของสถำนศึกษำ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
  ๓) ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเพ่ือ
นิเทศ ติดตำมและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  ๔) ด ำเนินกำรให้มีกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ 
  ๕) เก็บรวบรวม วิเครำะห์ และ สรุปผลข้อมูล จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ (SAR) เพ่ือเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสำธำรณชน และรองรับ
กำรประกันคุณภำพภำยนอก 
  ๖) จัดท ำระบบสำรสนเทศจัดเก็บข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ส ำหรับใช้
ในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป 

๓. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๓.๑ องค์ประกอบ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร 
และกำรคิดค ำนวณ 
 ๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
 ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 ๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
 

๑. นำงสำวลัดดำวัลย์  รักษ์วงษ์  
๒. นำยชิต  ปัญญำพีระพงศ์ 
๓. นำงสำวพิมพ์ชนก  สันทัด 
๔. นำงสำวพิมพ์ชนก  อุดมผล 
๕. นำงสำวรังสิมำ  คูหำมงคล 
๖. นำยชลัชธำรำ  แสนตรำมำส 
๗. นำงสำวทิพย์กมล  ตำมบุญ 
๘. นำงสำวณีรวัลย์  เกษมสุข 
๙. นำงเสำวภำ กล่อมเมฆ 
๑๐.นำยวรสิทธิ์  ธิหล้ำ 
๑๑. นำงสำวจิรำพร อยู่เป็นสุข 
๑๒. นำงสำวประรำรักษ์ เทพนิมิตร 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
๑๓. นำงสำวจินตนำ ทองศรีคูณ 
๑๔. นำงสำวนันท์นภัส  พรพิชญำนินทร์ 
๑๕. นำงสำวสุปรำณี มณีจันทร์ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 
        ๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
        ๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 
        ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
 

๑. นำยสุวิทย์  ทองขำว 
๒. นำงสำวดนยำ   ไชยน้ ำอ้อม 
๓. นำยกรกฎ  สะลิม 
๕. นำยจิตวิสุทธ์  จำรีย ์
๖. นำยกุลพิพัฒน์  แย้มเยื้อน 
๗. นำงสำวกัลยำณี  ปัญญำชัยรักษำ 
๘. นำยอดิศักดิ ์จุลกิจวัฒน์ 
๙. นำยวำรินทร์ ทองผำมณีรัตน์ 
๑๐. นำงสำวสุจิตรำ สิงห์บุบผำ 
๑๑. นำยสัญญำ วงศ์ต่ำงตำ 
๑๑. นำยจิระศักดิ์ บุญจิตติ์ 
๑๓. นำงสำวสุพัตรำ  อุดอิน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทศัน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน 
        ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

๑. นำงสำวชุติมำ  ใจคลำย 
๒. นำงสำวสุภำวดี  สังขสถำพร 
๓. นำงสำวอัมรำ  ใจติ๊บ 
๔. นำงสำวนพรัตน์  ชำติมนตรี 
๕. นำงจีระนันท์  เทพสวัสดิ์ 
๖. นำงสำวสุปรำณี  อ่อนแช่ม 
๗. นำยณัฐชนนท์   เมฆโพธิ์ 
๘. นำงสำวเนตินำ  เทียนศิริ 
๙. นำยเทพพนม  เฉลิมวิบูลย์ 
๑๐. นำงสำวเนตินำ เทียนศิริ 
๑๑. นำงสำวหัชศต์ฌล  ผำตพัิศธนันท์ 
๑๒. นำงสำววำสินี ยองจำ 
๑๓. นำงสำวบุษกร อ่อนเบำ 
๑๔. นำยอนุภัทร  ช้อยสำมนำค 
๑๕. นำงสำวเจนจิรำ ประทุมสูตร 
๑๖. นำงสำวจิตประสงค์ จอมทอง 
๑๗. นำงสำววภิำวรรณ จิวเจริญ 
๑๘. นำงสำวปรินทร  แผนสมบูรณ์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
        
 

๑. นำงสำวลัดดำวัลย์  รักษ์วงษ์  
๒. นำยชิต  ปัญญำพีระพงศ์ 
๓. นำงสำวพิมพ์ชนก  สันทัด 
๔. นำงสำวพิมพ์ชนก  อุดมผล 
๕. นำงสำวรังสิมำ  คูหำมงคล 
๖. นำยชลัชธำรำ  แสนตรำมำส 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
๗. นำงสำวทิพย์กมล  ตำมบุญ 
๘. นำงสำวณีรวัลย์  เกษมสุข 
๙. นำงเสำวภำ กล่อมเมฆ 
๑๐.นำยวรสิทธิ์  ธิหล้ำ 
๑๑. นำงสำวจิรำพร อยู่เป็นสุข 
๑๒. นำงสำวประรำรักษ์ เทพนิมิตร 
๑๓. นำงสำวจินตนำ ทองศรีคูณ 
๑๔. นำงสำวนันท์นภัส  พรพิชญำนินทร์ 
๑๕. นำงสำวสุปรำณี มณีจันทร์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ 

๑. นำงสำวณัฐชำ   ชมพูพงษ์ 
๒. นำงสำวอรัญญำพร  โพธิ์พันธ์ 
๓. นำงสำวมัทนำ  สีด ำ  
๔. นำงสำวชีวิตำ  บุญถนอม 
๕. นำงสำวปรียำนุช  แจ้มั่น 
๖. นำงสำวกันยำรัตน์  จันมำ 
๗. นำงสำววำสนำ ผลำเลิศ 
๘. นำงพรประภำ วงค์ธรรม 
๙. นำยสุรัตน์ อำจสำริกรณ์ 
๑๐. นำงสำวรัชชนันท์  ชัยรักเกียรติ 
๑๑. นำงสำวสุดำรินทร์  อนุสรณัฐพงศ์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

๑. นำยสุวิทย์ ทองขำว  
๒. นำยจักรี ศิลำนิล 
๓. นำงธวัลย์ลักษณ์  กำญจนบุตร 
๔. นำยธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ 
๕. นำยนวพันธ์ รักบ่อพลับ 
๖. นำยกิตติศักดิ์ ทวิยำนนท์ 
๗. นำงสำวธันย์ธีตำ  ธงชัย 
๘. นำยเอกลักษณ์ พรหมมำ 
๙. นำงสำววิภำรัตน์ ฐำกูลวงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

๑. นำยสุวิทย์  ทองขำว 
๒. นำงสำวโชติกำ เทพสำธร 
๓. นำงสำวธ ำรงลักษณ์ สมศรี 
๔. นำยนรรฆพล สังวรณ์ 
๕. นำงสำวแสงตะวัน แสงค้อม 
๖. นำยจักรพันธ์ เมฆขำว  
๗. นำงสำวชมพูนุช มำกทรัพย์ 
๘. นำงสำวกุสุมำ นำคน้อย 
๙. นำงสำวฐิตินันท์ ดุษฏ ี
๑๐. นำงสำวเพชรชมพู อินทปัทม์ 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
    ๓. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 

๑. นำงสำวลัดดำวัลย์ รักษ์วงษ์  
๒. นำงสำวณัฐชำ ชมพูพงษ์ 
๓. นำยสุวิทย์ ทองขำว   
๔. นำงสำวชุติมำ ใจคลำย 
๕. นำงสำววิภำรัตน์ ฐำกูลวงค์ 
๖. นำยจักรพันธ์ เมฆขำว 
๗. นำงสำวโชติกำ เทพสำธร 
๘. นำงสำวสุพัตรำ  อุดอิน 
๙. นำงสำวดนยำ ไชยน้ ำอ้อม 
๑๐. นำงจีระนันท์ เทพสวัสดิ์ 
๑๑. นำงสำวสุดำรินทร์ อนุสรณัฐพงศ์ 
๑๒. นำยเทพพนม เฉลิมวิบูลย์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๔. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

๑. นำงสำวชุติมำ  ใจคลำย 
๒. นำงสำวสุภำวดี  สังขสถำพร 
๓. นำงสำวอัมรำ  ใจติ๊บ 
๔. นำงสำวนพรัตน์  ชำติมนตรี 
๕. นำงจีระนันท์  เทพสวัสดิ์ 
๖. นำงสำวสุปรำณี  อ่อนแช่ม 
๗. นำยณัฐชนนท์   เมฆโพธิ์ 
๘. นำงสำวเนตินำ  เทียนศิริ 
๙. นำยเทพพนม  เฉลิมวิบูลย์ 
๑๐. นำงสำวเนตินำ เทียนศิริ 
๑๑. นำงสำวหัชศต์ฌล  ผำตพัิศธนันท์ 
๑๒. นำงสำววำสินี ยองจำ 
๑๓. นำงสำวบุษกร อ่อนเบำ 
๑๔. นำยอนุภัทร  ช้อยสำมนำค 
๑๕. นำงสำวเจนจิรำ ประทุมสูตร 
๑๖. นำงสำวจิตประสงค์ จอมทอง 
๑๗. นำงสำววภิำวรรณ จิวเจริญ 
๑๘. นำงสำวปรินทร  แผนสมบูรณ์ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
        ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ 
        ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 

๑. นำงสำวลัดดำวัลย์  รักษ์วงษ์  
๒. นำยชิต  ปัญญำพีระพงศ์ 
๓. นำงสำวพิมพ์ชนก  สันทัด 
๔. นำงสำวพิมพ์ชนก  อุดมผล 
๕. นำงสำวรังสิมำ  คูหำมงคล 
๖. นำยชลัชธำรำ  แสนตรำมำส 
๗. นำงสำวทิพย์กมล  ตำมบุญ 
๘. นำงสำวณีรวัลย์  เกษมสุข 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
        ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และ
น ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
        ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

๙. นำงเสำวภำ กล่อมเมฆ 
๑๐.นำยวรสิทธิ์  ธิหล้ำ 
๑๑. นำงสำวจิรำพร อยู่เป็นสุข 
๑๒. นำงสำวประรำรักษ์ เทพนิมิตร 
๑๓. นำงสำวจินตนำ ทองศรีคูณ 
๑๔. นำงสำวนันท์นภัส  พรพิชญำนินทร์ 
๑๕. นำงสำวสุปรำณี มณีจันทร์ 

 ๓.๒ หน้าที ่
  ๑) ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
  ๒) ด ำเนินกำรจัดท ำเครื่องมือส ำหรับวัดผลและประเมินผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
  ๓) เก็บรวบรวม วิเครำะห์ และ สรุปผลข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  ๔) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเสนอต่อคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
  ๕. น ำผลกำรด ำเนินงำนไปปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป 
  ทั้งนี้ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้วยควำมเสียสละ เต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ มิให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ทำงรำชกำรและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนที่ตั้งไว้ 
 
    สั่ง          ณ          วันที่  ๑๙  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

  
 
        

(นำยเจริญ พรหมมำ) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ 
 



 

 

  
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ 

ที่  ๔๒๘ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
......................................................... 

 กระทรวงศึกษำธิกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก ำหนดให้สถำนศึกษำมีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่หน่วยงำนต้นสังกัดแต่งตั้งอย่ำงน้อย ๑ คน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศข้ำงต้น โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน เพ่ือกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
 ๑. ดร.วัฒนำ  ตรงเที่ยง  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยพงศ์ธร  หอมบัวใหญ่  กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวลัดดำวัลย์ รักษ์วงษ ์  กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวณัฐชำ  ชมภูพงษ์  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวชุติมำ  ใจคลำย   กรรมกำร 

๖. นำยสุวิทย์  ทองขำว   กรรมกำร 
๗. นำยธนวัฒน์  ภูมิพวัฒนโชติ  กรรมกำร 
๘. นำงสำวสุปรำณี มณีจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙. นำยเทพพนม  เฉลิมวิบูลย์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าที่  ๑. ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนทุกมำตรฐำนด้วย
วิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำยและเหมำะสม 
  ๒. ตรวจสอบร่องรอยหลักฐำนกำรประเมินที่แสดงถึงกำรประเมินรำยบุคคลใน
มำตรฐำนที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและครู 
  ๓. ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรจัดท ำเล่มรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ที่สะท้อนคุณภำพผู้เรียนและผลส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
พร้อมทั้งประเมินเล่มรำยงำนตำมแบบสรุปผลกำรประเมิน ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๘ ก ำหนด 



  ๔. ผู้ทรงคุณวุฒิบันทึกให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของโรงเรียน 

๒. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑. นำยเทพพนม  เฉลิมวิบูลย์ งำนประกันคุณภำพ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยนพดล  กล้วยหอม งำนประกันคุณภำพ กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวนพรัตน์ ชำติมนตรี งำนแผนงำนและนโยบำย กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวปรินทร แผนสมบูรณ ์ งำนแผนงำนและนโยบำย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๕. นำงสำวสุปรำณ ี  อ่อนแช่ม  งำนประกันคุณภำพ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล  
๒. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เพ่ือน ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมกำร
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด ำเนินกำรประเมิน ตรวจสอบตำมรูปแบบกำรประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตำม
สภำพควำมเป็นจริงที่สุด  

๓. จัดส่งหน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน ๑ เล่ม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดควำมเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้
เป็นไปตำมทิศทำงและวัตถุประสงค์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำต่อไป 

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมอุตสำหะ ถูกต้อง มีควำมรับผิดชอบและ
เสียสละมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร  

                สั่ง   ณ  วันที่   ๑๙  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
 

(นำยเจริญ  พรหมมำ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ 
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