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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ฉบับนี้  
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพ่ือรายงาน
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๓ มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือนำเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
       (นางสาวภัทรนันท์   เพิ่มพูล)  
          ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม   
            ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ที่ตั้ง ๑๒๑ หมู่ ๒ ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐๓๔ -๙๑๙-๗๘๕  โทรสาร ๐๓๔ -๙๑๙ -๗๘๕ อีเมลล์  hjp๗๑๑๗๐@hotmail.com 
เว็บไซต์  :  http://www.hjp.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖            
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เนื้อท่ี ๓๕  ไร่  ๓ งาน   ๙๙  ตารางวา   
เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนมี  ๔  ตำบล  ได้แก่ 
 ตำบลวังไผ่       ๔  โรงเรียน 
 ตำบลห้วยกระเจา      ๗  โรงเรียน 
 ตำบลดอนแสลบ       ๖  โรงเรียน 
 ตำบลสระลงเรือ       ๗  โรงเรียน 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗   กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจำอำเภอห้วยกระเจาขึ้นที่บ้านไผ่สี  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยอยู่ในความ
ดูแลของ  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  “ สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ ”  ซึ่งสถานที่ตั้งโรงเรียนได้มาจากการ
บริจาคที่ดิน  ของนายเปรื่อง  ยี่สรง  จำนวน  ๒๘ ไร่   ๒  งาน  ๒๖  ตารางวา  และนางละออง  ทองหาร  
จำนวน  ๗  ไร่  ๑  งาน  ๗๓   ตารางวา  เป็น  ๒แปลง  รวม  ๓๕ ไร่  ๓  งาน   ๙๙  ตารางวา  แต่เนื่องจากการ
ก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จจึงต้องอาศัยเรียนชั่วคราว  ที่โรงเรียนบ้านไผ่สี  ตำบลสระลงเรือ  อำเภอห้วย
กระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  เริ่มเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๓๗  มีนักเรียนรุ่นที่  ๑  จำนวน  
๔๘  คน  แยกเป็นนักเรียนชาย  ๒๙  คน  นักเรียนหญิง  ๑๙  คน  ต่อมาเมื่ออาคารสร้างเสร็จเรียบร้อยจึงได้ย้าย
มาอยู่ที่อยู่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๓๘  โดยใช้ชื่อว่า  “  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ” มีนาย
สะอาด  ทั่นเส้ง  ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่  อาคารหลังแรกเป็นอาคารชั่วคราว  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียนและส้วม
นักเรียน     ๑  หลัง  ๘  ที่นั่ง  ด้วยเงินบริจาค  ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
พ.ศ. ๒๕๓๘   กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ได้แก่  อาคารเรียนถาวร  ๒  หลัง  
โรงฝึกงาน  ๑ หลัง  บ้านพักครู  ๑  หลัง  บ้านพักภารโรง  ๑  หลัง  ส้วมนักเรียน  ๑  หลัง  และสนาม
บาสเกตบอล  จำนวน  ๑  สนาม   
พ.ศ. ๒๕๓๙  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้อนุมัติให้สร้างหอถังน้ำบาดาล  ๑  ชุด  และกรม
สามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ได้แก่  บ้านพักครู         ๑  หลัง  ส้วมนักเรียน  ๑  
หลัง  ถังเก็บน้ำฝน  ๑  หลัง  รั้วคอนกรีตพร้อมป้ายหน้าโรงเรียนความยาว  ๘๕  เมตร  และถนนคอนกรีตจาก
ประตูหน้าถึงโรงฝึกงาน ความยาว  ๓๐๐  เมตร 
พ.ศ. ๒๕๔๐   นายอังคาร  เจริญผล  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร  ๑  หลัง      ๖  ห้องเรียนเป็น
เงิน  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท 
พ.ศ. ๒๕๔๓    กรมสามัญศึกษาได้จักสรรงบประมาณสร้างรั้วลวดหนาม   ความยาว  ๘๗๐  เมตร  เป็นเงิน  
๒๓๖,๐๐๐ บาท 
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พ.ศ. ๒๕๔๔  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างหอประชุมโรงอาหารแบบ  ๑๐๐/๒๗ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร  ๑  หลัง   
๖  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๑,๐๘๐,๐๐๐  บาท 
 วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๔๘   นายวรดร  แสงอำนาจ  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่   
๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐ 
 วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๐  นายวิบูลย์   คงม่ันได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา -  วันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์   ๒๕๕๒ 
 วันที่    ๑   มีนาคม ๒๕๕๒   นายสนาม    ทับทิมใส ได้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 
๓  มกราคม  ๒๕๕๓ 
 วันที่   ๔   มกราคม  ๒๕๕๓   นายประทีป   จำปาศรี  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่  
๓๐  กันยายน ๒๕๕๔ 
 วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  นางอรณิชชา   คชนา  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จนถึง 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสุริยะ   จันทร์สนอง   ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
จนถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 วันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๙ นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป    ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
จนถึง ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒- ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รักษาการในตำแหน่งโดยนางวนิดา ปรัชญรัตน      ครู
ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม   
 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวภัทรนันท์  เพ่ิมพูน ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 ปัจจุบันโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  แบบสหศึกษา  มีนักเรียน  ๓๙๒  คน  มี ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๒ คน 
(โดยแต่งตั้ง) ข้าราชการครู    ๒๓    คน พนักงานราชการ   ๑  คน ครูอัตราจ้าง ๖ คน  พนักงานขับรถยนต์  ๑  
คน   แม่บ้าน ๑ คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๓๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๖.๘๓ ต้อง

ปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๓.๘๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิภาพผลของการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๔๗ พอใช้ 

ผลรวมทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๑๗ ด ี



จุดเด่น 
 ๑.ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความร่าเริง แจ่มใส สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
สนใจในการค้นคว้าหาความรู้ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและปรับตัว
อยู่กับสังคมในท้องถิ่นของตนเองได้ดี 
 ๒. ผลการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ จุดเน้น จุดเด่น ของสถานศึกษาและผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ
แก้ปัญหาได ้
 ๓. สถานศึกษาบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษาในการพัฒนาครู และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ห้องน้ำ 

ห้องส้วม อ่างล้างมือไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน ภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารเรียน มีนกพิราบอาศัยทำรังอยู่บนหลัง
อาคารเรียน และถ่ายมูลลงมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เรียนและบุคลากร และผลการ
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓. การนำผลการประเมินผู้เรียนมาวางแผนในการพัฒนาการสอนซ่อมให้แก่ผู้เรียนได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนแต่ละคน 

๔. การจัดข้อมลูระบบสารสนเทศและความสามารถของครู บุคลากรในการประเมินโครงการ 
 ๕.การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านการประเมินโครงการและกิจกรรมการ
ออกแบบเครื่องมือประเมิน และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ถูกต้องตามเป้าหมายของ
การดำเนินงานของสถานศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยครูควรวิเคราะห์ผลการสอบของ
ผู้เรียนนำไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดสอนซ่อมเสริมระยะเวลาดำเนินการภายใน ๒ ปี 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑. สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถูกต้องชัดเจนและมีการจัดประชุมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒  ครั้ง 
๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการระดมทุนก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมและอ่างล้างมือเพ่ิมขึ้นให้

เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารเรียน ทำความสะอาดหลังคาอาคารเรียนรางน้ำ ซึ่ง
มีนกพิราบอาศัยทำรังและถ่ายมูลลงมาเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีมาตรการในการควบคุมจำนวนนกพิราบให้ลดลง
หรือหมดไป เนื่องจากมูลนกสร้างมลภาวะ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

๓.สถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เข้มแข็ง        
ขึ้นโดยประชุมร่วมกับคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง วิเคราะห์ปัญหานำไปสู่การแก้ไขให้ตรงประเด็น 
เช่น ครูควรนำผลการสอบ O – NET ไปวางแผนจัดการเรียนการสอน ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเวลา
ทบทวนบทเรียนเพ่ิมขึ้นและในส่วนของผู้เรียนควรตระหนักในความสำคัญของการสอบ O – NET เตรียมความ
พร้อมในการสอบให้เต็มที ่



 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ครูควรนำผลการสอบ O – NET มาวิเคราะห์ นำผลวิเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังโดยวิเคราะห์เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และการจัดสอน
ซ่อมเสริม โดยจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ือพัฒนาให้ตรงประเด็นปัญหามากที่สุด 
          ๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศให้เป็นระบบ  โดยมีการจัดเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์
ครบถ้วนทุกด้าน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศให้ชัดเจน 
นอกจากนี้ควรพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถด้านการประเมินโครงการ/กิจกรรม การออกแบบ
เครื่องมือและการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องตรงตามเป้าหมายของการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี ( Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ไม่มี 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน ๑ ๒๓ ๑ ๖ ๓ ๓๔ 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน ๓ ๒๐ ๑๑ - ๓4 

 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. ภาษาไทย ๓ ๑๕ 
๓. คณิตศาสตร ์ ๓ ๑๗ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๔ ๑๖ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๔ ๑๕ 

๖. สังคมศึกษา ๔ ๑๕ 

๗. สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑๕ 

๘. ศิลปะ ๑ ๑๕ 

๙. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๑๕ 

๑๐. อ่ืนๆ ๗ - 
รวม ๓๔ - 



๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ รวม  392   คน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.๑ 3 45 39 84 28 
ม.๒ 3 49 42 91 30 
ม.๓ 3 40 40 80 27 
ม.๔ 2 18 42 60 30 
ม.๕ 2 19 24 43 22 
ม.๖ 2 13 21 34 17 
รวม 15 184 208 392 27 

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  

จำนวน
นักเรียน จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการตัดสินผลการเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่ได้ 

ที่ลงทะเบยีน
เรียน(คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 435 46 38 81 49 68 62 37 13 1 40 

คณิตศาสตร ์ 542 96 48 80 44 58 51 65 52 2 46 

วิทยาศาสตร์ 907 243 170 168 106 71 35 13 44 1 56 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1,110 326 117 129 127 98 69 88 108 2 46 

สุขศึกษาและพลศึกษา 685 392 82 72 35 15 14 6 0 2 67 

ศิลปะ 523 246 46 30 20 17 12 18 95 0 39 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

704 265 63 81 56 64 27 37 37 2 72 

ภาษาต่างประเทศ 585 125 53 82 84 78 49 33 38 2 41 

 
 
 



 ๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ม.๑ 84 1 3 45 35 80 95.24 
ม.๒ 91 12 5 61 13 74 81.32 
ม.๓ 80 13 2 20 45 65 81.25 
ม.๔ 60 0 2 16 42 58 96.67 
ม.๕ 43 0 2 11 30 41 95.35 
ม.๖ 34 0 2 12 20 32 94.11 

รวม 392 26 16 165 185 350 89.29 

 ๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ม.๑ 84 1 5 18 60 78 92.86 
ม.๒ 91 12 6 34 39 73 80.22 
ม.๓ 80 13 5 23 39 62 77.5 
ม.4 60 0 5 20 25 55 91.66 
ม.5 43 0 3 15 25 40 93.02 
ม.6 34 0 5 12 17 29 85.30 

รวม 392 26 29 122 205 337 85.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
      ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.72 55.91 55.14 
คณิตศาสตร ์ 21.01 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 28.71 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 25.79 32.98 33.25 

 
   ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา๒๕๖1 – ๒๕๖2 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 51.78 52.72 +๐.๙๔ 
คณิตศาสตร ์ 26.38 21.01 -๕.๓๗ 
วิทยาศาสตร์ 32.33 28.71 -๓.๖๒ 
ภาษาอังกฤษ 25.85 25.79 -๐.๐๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
      ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 36.04 43.02 42.21 
คณิตศาสตร ์ 15.88 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 24.72 29.40 29.20 
ภาษาอังกฤษ 24.23 28.97 29.20 
สังคมศึกษาฯ 34.03 36.10 35.70 

  
 ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา๒๕๖1 – ๒๕๖2 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 37.65 36.04 -1.61 
คณิตศาสตร ์ 21.25 15.88 -5.37 
วิทยาศาสตร์ 24.83 24.72 -0.11 
ภาษาอังกฤษ 22.22 24.23 +0.75 
สังคมศึกษาฯ 33.28 34.03 +2.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๒ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์     
 ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เป็นโรงเรียนของชุมชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตตามหลักสูตรและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ ตามศักยภาพ มีคุณธรรม สำนึกรักท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
๒. พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณภาพทางวิชาการ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพโดย ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ    

เป้าประสงค์ 
๑. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกรักท้องถิ่นและดำรงชีวิตแบบพอเพียงอย่าง

มีความสุข 
๓. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๔. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๕. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี 

 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร 
๓. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๔. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๕. สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี  

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามศักยภาพ

ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน ทักษะชีวิตเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มีทักษะในการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตลอดจนทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับตนเอง พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดและประเมินผลแบบ บูรณาการ ครู
เน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

อีกทั้งสถานศึกษายังส่งเสริมผู้เรียนทางด้านกีฬา  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดจัดการ
แข่งขันกีฬาให้กับนักเรียนทุกคน  มีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกสัปดาห์ โดยให้ครูที่ปรึกษาคอยดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด  และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลง ในการแข่งขันทุกประเภท และได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา   กิจกรรมไว้พระ ๙ วัด โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี โครงการปัจฉิมนิเทศ  
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมห้องน้ำสุขสันต์    กิจกรรม Big 
Cleaning Day เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และ
เทศกาลของสังคม กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ เพ่ืออบรมและแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 
ปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นลูกที่ดีของบิดา มารดา เป็นศิษย์ที่ดีของคุณครู และเป็นบุคคลที่ดีของสังคมและ ได้
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การฟัง   โดยจัดทำสมุดบันทึกรักการอ่านให้กับผู้เรียนเพื่อบันทึก
ถึงสาระสำคัญ ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือ คนละ ๑ เล่ม เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ การเขียนของผู้เรียน  จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในจัดกิจกรรม  
กิจกรรมประกวดคำขวัญ  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการคิด   และกำหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษา
นอกสถานที่และได้แลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
พัฒนาทักษะการคิดได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  กิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด  กิจกรรมการสอนที่
เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  จัดโครงการขับเคลื่อน
กระบวนการคิดสู่ห้องเรียน มีการจัดอบรมพัฒนาครูในการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์  และได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกลุ่มงานวิชาการเป็นกลุ่มงานหลักในการ
พัฒนา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังกำหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอนซ่ อมเสริม ให้กับ
นักเรียนที่เรียนอ่อนทุกรายวิชา   จัดทำโครงการ สอนเสริมติวเข้ม  O-net สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 



และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และมีการอบรมพัฒนาครูในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน แ ล ะ ได้ จั ด กิ จ ก ร รม โค ร งก า ร
พัฒนาการเรียนการสอนงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์การทำงานเป็นกลุ่ม มีการวางแผนกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ความพร้อมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะขีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน  โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน 
ทุกระดับขั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต น่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในขุมชนรอบๆ 
สถานศึกษา เป็นต้น 

๒. ผลการดำเนินงาน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเกิดทักษะในแต่ละระดับชั้น 

สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก 
และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วย
ตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่
สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับ
ในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย  

จากการที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักสุข
บัญญัติ ๑๐ ประการ เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถแสดงความสามารถของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ทำให้ผู้เรียนความตระหนักและมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ผู้เรียน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และเทศกาลของสังคม กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ และ ทำให้
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถสืบค้นข้อมูลแล้วนำมาสร้างเป็นความรู้
เพ่ือการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำงานอันเกิดจากการเรียนรู้แบบ
โครงงานและในการทัศนศึกษา และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีเหตุผล และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบในระดับชาติเพ่ิมขึ้น ทำให้นักเรียน  สามารถวางแผนการ
ทำงานได้อย่างเป็นระบบ และจากการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำการค้าขายจริง ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเซิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 



 ๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  

จำนวน
นักเรียน จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการตัดสินผลการเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่ได้ 

ที่ลงทะเบยีน
เรียน(คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 435 46 38 81 49 68 62 37 13 1 40 

คณิตศาสตร ์ 542 96 48 80 44 58 51 65 52 2 46 

วิทยาศาสตร์ 907 243 170 168 106 71 35 13 44 1 56 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1,110 326 117 129 127 98 69 88 108 2 46 

สุขศึกษาและพลศึกษา 685 392 82 72 35 15 14 6 0 2 67 

ศิลปะ 523 246 46 30 20 17 12 18 95 0 39 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

704 265 63 81 56 64 27 37 37 2 72 

ภาษาต่างประเทศ 585 125 53 82 84 78 49 33 38 2 41 

 
 
 
 ๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ม.๑ 84 1 3 45 35 80 95.24 
ม.๒ 91 12 5 61 13 74 81.32 
ม.๓ 80 13 2 20 45 65 81.25 
ม.๔ 60 0 2 16 42 58 96.67 
ม.๕ 43 0 2 11 30 41 95.35 
ม.๖ 34 0 2 12 20 32 94.11 

รวม 392 26 16 165 185 350 89.29 



 ๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ม.๑ 84 1 5 18 60 78 92.86 
ม.๒ 91 12 6 34 39 73 80.22 
ม.๓ 80 13 5 23 39 62 77.5 
ม.4 60 0 5 20 25 55 91.66 
ม.5 43 0 3 15 25 40 93.02 
ม.6 34 0 5 12 17 29 85.30 

รวม 392 26 29 122 205 337 85.97 

 
 4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
      ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.72 55.91 55.14 
คณิตศาสตร ์ 21.01 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 28.71 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 25.79 32.98 33.25 

 
   ๕) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา๒๕๖1 – ๒๕๖2 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 51.78 52.72 +๐.๙๔ 
คณิตศาสตร ์ 26.38 21.01 -๕.๓๗ 
วิทยาศาสตร์ 32.33 28.71 -๓.๖๒ 
ภาษาอังกฤษ 25.85 25.79 -๐.๐๖ 

 
 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
      ๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 36.04 43.02 42.21 
คณิตศาสตร ์ 15.88 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 24.72 29.40 29.20 
ภาษาอังกฤษ 24.23 28.97 29.20 
สังคมศึกษาฯ 34.03 36.10 35.70 

 ๗) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา๒๕๖1 – ๒๕๖2 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 37.65 36.04 -1.61 
คณิตศาสตร ์ 21.25 15.88 -5.37 
วิทยาศาสตร์ 24.83 24.72 -0.11 
ภาษาอังกฤษ 22.22 24.23 +0.75 
สังคมศึกษาฯ 33.28 34.03 +2.01 

๓. จุดเด่น 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี สามารถอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเรื่องหรือสถานการณ์ได้ดี  มี

ทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) สูงขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และในปีปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) สูงขึ้น 

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และนํ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 

๔. จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้บัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ 
- ม.๓ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรม อันดีงามของไทยและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET ) 
ชั้นม.๓และม.๖ ควรมีกิจกรรมวิธีการอ่ืนที่ช่วยตอบสนองการเรียนรู้และทักษะในการแก้ปัญหาคะแนนลดลงในปี
การศึกษาต่อไป 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ ศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร  เช่นโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษา   โครงการศึกษาดูงาน   มอบหมายงานสอนตรงตามวุฒิการศึกษา  ครูมีการวิจัยในชั้น
เรียนครบทุกคน     กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งโครงการเหล่านี้
สามารถจัดการบริหารกลุ่มงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึง
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  เช่น โครงการกีฬาภายในสถานศึกษา  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรม
ไทยทรงดำ      โรงเรียนได้ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาสถานศึกษา และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชนและได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน  
ปรับปรุงลักสูตรสถานศึกษา  จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น   เปิดชุมนุมตามความถนัดของผู้เรียน มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน     ครูผู้สอนบันทึกหลังการสอน  นำผลจากการบันทึกการสอน มาดำเนินการ
แก้ไข โดยใช้วิธีการสอนซ่อมเสริม  มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีดำเนินการและผลการพัฒนา 
มาตรฐานวิธีดำเนินการพัฒนา และผลการพัฒนา 
 มาตรฐานที ๒ กระบวนการบริหารและการ จัดการศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการวิ เคราะห์  สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการ ศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา ข้อมูล สารสนเทศจากผลการ นิเทศ ติดตาม ประเมิน การ 
จัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม ระดมความคิดเห็น จากบุคลากร ในสถานศึกษา 
เพ่ือวางแผน ร่วมกัน ในการกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน มีการปรับแผน พัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา แผน ปฏิบัติการประจำปีที่
สอดคล้อง กับสภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนาและนโยบายการปฏิรูป การศึกษา พร้อมทั้งจัดหา ทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการจัด การศึกษา ๑.
สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง กับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา ของ
สถานศึกษา นโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการ ศึกษาชาติ ๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐาน ตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไป ประยุกต์ใช้ได้ มีการดำเนินการ 
อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  ๓. 
สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา แผน ปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้อง กับสภาพ
ปัญหา ความต้องการ พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการ ศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ ๔.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่าย การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนา คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
๕.สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบ
และต่อเนื่อง เปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา ๖.สถานศึกษามีรูปแบบการบริหาร และการ
จัดการเชิงระบบโดยทุก ฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดย
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ๗.สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้ สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ การ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น่า ไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็น
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ สถานศึกษามีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาสถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ จัด
การศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาสถานศึกษามี
รูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลัก 
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ซึ่งเกิดจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มที่เน้น การพัฒนาผู้เรียน 
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่    การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริหาร   
จัดการศึกษา และได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชน การ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ทำให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาที่วางไว้ ก่อให้หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนตามความถนัด 
ความสนใจอย่างเต็มที่ ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น ระบบการนิเทศติดตามสามารถปฏิบัติจนเกิดผลเป็นที่ยอมรับ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม กลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 
 



๔. จุดควรพัฒนา 
 ผู้บริหารควรส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคน
มี  ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เมื่อเกิดปัญหาทุกคนก็จะร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้โรงเรียนมี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและ
สถานศึกษา ให้มากข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
 โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจให้
เพ่ิมมากขึ้น โดยผ่านการเลือกเรียนในกลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติมให้มากขึ้น ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรได้จัดสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ผ่านกระบวนการหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพ่ือนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
ควรจัดกิจกรรมการนิเทศ และติดตามระหว่างกลุ่มสาระเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และจัดงบประมาณในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เพียงพอ  เปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประซาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล มีการ บูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชิ้นจัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน 
เศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ลัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบ หมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้คำแนะนำโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่ การศึกษาโรงเรียนได้
จัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เช่น-สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด  โครงการนิเทศการสอน  โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  จัดทำรายงานประเมินตนเอง ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ทำให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ผลการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือให้ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ ใน
ระดับดีเลิศ 
๓. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูทุกคน ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเองโรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาครูทางด้านสื่อการ
สอนและเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนและทำให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๓ ดเีลิศ 
      จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ 
เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี เลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับดี
เลิศ 
     ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่ เป็นไป ตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของขุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับซาติสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
คำนวณ การใช้' เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ ๑ ในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามี
การวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และ
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขึ้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา 
จะต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ    กับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถ สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
• ด้านคุณภาพผู้เรียน                           
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมิน
ระดับชาติสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพ
กายแข็ งแรง และเป็ นผู้ มี คุณ ธรรม  จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 
๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี สามารถอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนได้  และมีทักษะชีวิตในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทกคน 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน      (O-NET) สูงขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เกือบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์  มี
ระเบียบวินัยจนเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับ 
ของชุมชนโดยรอบในเรื่องความ มีวินัย เคารพกฎกติกา 
ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 
เป็นต้น 

 ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนา
ด้านการนำเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะ
การแก้บัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม 
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ยังต้องได้รับการ
ส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อความเป็นไทย ไม่
ห ล ง ให ล กั บ ค่ านิ ย ม ต่ า งช าติ  จ น เกิ ด ก า ร
ลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรม อันดีงามของ
ไทยและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน  (O-NET ) ชั้นม.๓และม.๖ ควรมีกิจกรรม
วิธีการอ่ืนที่ช่วยตอบสนองการเรียนรู้และทักษะใน
การแก้ปัญหาคะแนนลดลงในปีการศึกษาต่อไป 
 

• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร 
และมีวิสัยทัศน์ที่ดี ในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบ 
อย ่างที่ดีในการทำงาน และคณะ กรรมการสถานศึกษามี
ความตั้งใจ และ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
บทบาท  

• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนา ผู้เรียนมากข้ึน 
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วน



จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ อย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิค การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม ระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพ่ือให้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด   วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ ผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ ต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูป การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ สถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการ 
นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผล การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้ กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้ เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 
 

เกี่ยวข้องในการจัดการ ศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ จัด
การศึกษา และการขับเคลื่อน คุณภาพการจัด
การศึกษา 
๓) โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เลือกเรียนได้ตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจให้เพ่ิมมากขึ้น โดยผ่านการเลือกเรียน
ในกลุ่มรายวิชาเพ่ิมเติมให้มากขึ้น ส่งเสริมให้คณะ
ครูและบุคลากรได้จัดสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ผ่านกระบวนการหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพ่ือ
นำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
๔) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
๕) สร้างเครือข่ ายความร่วมมือของผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา 
๖) ผู้บริหารควรส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพ่ือให้บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เมื่อ
เกิดปัญหาทุกคนก็จะร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี  ทำให้โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 
    ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จาก การคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     ๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการ
ตรวจประเมินและคำแนะนำ จากคณะกรรมการวิจัย 

• ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๑ ) ค รู ค ว รจั ด กิ จ ก รรม เน้ น ให้ ผู้ เรี ย น ได้ มี  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 
๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ระดับชั้น ม.
๑ -ม .๖  ให้ ส ามารถน ำเสนอ  อภิ ป รายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมี  
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับชั้น ม.



จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑ - ม.๖ ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับคำนิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 
๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี การที่
หลากหลาย สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตาม หลักสูตรการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน และ 
ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติ การให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้ งานเสมอครูควรวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  ของผู้ เรียนด้ วยวิธีที่
ห ล ากหลายตาม  สภ าพจริ ง สอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐาน การเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
๖) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ 
๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ทันทีเพ่ือ
นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น  
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยใน

ขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผลการ

นำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

ไทยแลนด์ ๔.๐ ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ สะเต็มศึกษา และอาเซียนศึกษา 
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
๓. การส่งเสริมให้ครูทำวิจัยเพ่ือการแก้ปัญหาการเรียนรู้ให้ตรงตามปัญหาของผู้เรียนและสร้างนวัตกรรมที่

เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
๔. ส่งเสริมให้ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชาเพ่ือ

นำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดสื่อและการทำนวัตกรรมในชั้นเรียน 
 
 
 



ส่วนที่  ๔ 

ภาคผนวก 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
• เอกสารเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
• ประกาศมาตรฐานและประกาศค่าเป้าหมาย 
• ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นผลการประเมินต่างๆ  
• ภาพถ่ายกิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 



 

 
 

คำสั่งโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 
ที่  ๘๐   /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------- 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน 
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ 
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการกำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายใน ลงวันที๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญ
ข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานคุณภาพและตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง และจัดทำเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘  ทันตามกำหนดเวลา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 

๑.  นางสาวภัทรนันท ์  เพ่ิมพูล   ประธานกรรมการ  
๒.  นางวนิดา   ปรัชญรัตน  กรรมการ 
๓.  นางสาวณิชากร  ชาวทำนา  กรรมการ 
๔.  นางสาวพรเพ็ญ  สืบบุก   กรรมการ 
๕.  ว่าที่ร้อยตรีกมล  นิลโรจน ์  กรรมการ  
๖.  นางสาวกันต์ฐิดารีย์  เจริญชัย   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนงาน การควบคุม
และกำกับดูแล การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน การให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวกและ
แก้ปัญหาต่างๆเพ่ือให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 



-๒- 
๒.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒.๑ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย ๑๐ ตัวบ่งช้ี 
๑. นางสาวณิชากร  ชาวทำนา   หัวหน้า 
๒. นายธีรธร   ปรัชญรัตน   ผู้ช่วย 
๓. นายยศวัฒน์   ทับทิม    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวกัญณภัทร  ดอนสระ   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวประทุมพร  สิทธิวงศ์วณิช   ผู้ช่วย 
๖. นายนพพล   ใจดี    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวจุไรรัตน์  ปทุมสูติ    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวเอกนารี  คุ้นเคย    ผู้ช่วย 
๙. นายอภิปลาย   เข็มเพ็ชร   ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวนิกานดา  สุคนธมณี   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่ ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานที่ ๑ และตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๐ ตัวบ่งชี้ จัดทำแฟ้มและรวบรวมสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง และจัดทำเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพ เพ่ือรับการ
ประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและจัดทำเป็นสารสนเทศของสถานศึกษา  

๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งชี้ 
 ๑. นางวนิดา   ปรัชญรัตน   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวอาภรณ์  เปรมปรีดิ์   ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวพรเพ็ญ  สืบบุก    ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวณิชากร  ชาวทำนา   ผู้ช่วย  
 ๕. ว่าที่ร้อยตรีกมล  นิลโรจน์    ผู้ช่วย 
 ๖. นางสาววาสนา  สีแดง    ผู้ช่วย 
 ๗. นายนิติ   เดชากุล    ผู้ช่วย 
 ๘. นางสาวอลิษา   พจนเรขา   ผู้ช่วย 
 ๙. นายกฤติเดช   นุชสำอางค์   ผู้ช่วย 
 ๑๐. นางสาวเสาวลักษณ์  อ่ิมสุข    ผู้ช่วย 
 ๑๑. นางสาวรวงข้าว  ประชุมชน   ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่ ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา      
(การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน การกำกับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ 



-๓- 
หลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๒ และตัวบ่งชี้ทั้ง   ๖ ตัวบ่งชี้ จัดทำแฟ้ม
และรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง และ
จัดทำเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพ เพ่ือรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและจัดทำเป็นสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

๒.๓ มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ 
๑. นางสาวพรเพ็ญ  สืบบุก    หัวหน้า 

 ๒. นางสาวอาภรณ์   เปรมปรีดิ์   ผู้ช่วย 
 ๓. นางจีรภา   สังข์ไทย    ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวกิติยา    ลาภปฏิมาพร   ผู้ช่วย  
 ๕. นางสาวกันต์ฐิดารีย์  เจริญชัย    ผู้ช่วย 

๖. นางสาวประทุมพร  สิทธิวงศ์วณิช   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวจุไรรัตน์  ปทุมสูติ    ผู้ช่วย 
๙  นางสาวเกศริน  สมบูรณ์ดี   ผู้ช่วย 
๑๐. นายประภาส  สุขสทธิ์    ผู้ช่วย 
๑๑. นายยุทธนา   ศรีสนิท    ผู้ช่วย 
๑๒. นายกฤติเดช  นุชสำอางค์   ผู้ช่วย 
๑๓. นายนพดล   มูลผล    ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่ ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การมี
กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ) 
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป้ฯสำคัญ เพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๓ 
และตัวบ่งชี้ทั้ง ๕ ตัวบ่งชี้ จัดทำแฟ้มและรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง และจัดทำเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพ เพ่ือรับการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและจัดทำเป็นสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ๒.๔ มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (เพิ่มเติม) 

๑. นางสาวกันต์ฐิดารีย์  เจริญชัย    หัวหน้า 
๒. นางสาวกิติยา   ลาภปฏิมาพร   ผู้ช่วย 
๓. นายกฤติเดช   นุชสำอางค์   ผู้ช่วย 

             มีหน้าที ่   ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (การใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่
สะท้อนการวางระบบและการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 



-๔- 
๓.  คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 

๑. นางสาวกันต์ฐิดารีย์  เจริญชัย    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวณิชากร  ชาวทำนา   ผู้ช่วย 
  ๓. นายกฤติเดช   นุชสำอางค์   ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาวกิติยา   ลาภปฏิมาพร   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่  
๑. สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา

ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
๒. นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือ คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
๓. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วย

ความเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
      
 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๔  มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

(นางสาวภัทรนันท์     เพิ่มพูล) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ประกาศ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน 
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ 
โรงเรียน การุ้งวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ลงวันที๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง 
คือ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 
๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
การุ้งวิทยาคม ในการประชุม ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
นี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็นหลักใน
การเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล  
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้  

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
                                                 (นางสาวภัทรนันท์    เพิ่มพูล) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 
 



 
 
 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ 
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 

*************************************** 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐาน การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิก
ประกาศ โรงเรียน การุ้งวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการกำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายใน ลงวันที๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญ
ข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมจึงได้จัดทำ ประกาศโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เรื่อง กำหนดค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๒  ขึ้นเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา โอกาส และข้อจำกัด นำไปใช้ประโยชน์ต่อการกำลังพัฒนาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี
ถัดไป และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้
พิจารณาประกาศโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ แล้วมีมติเห็นชอบ สามารถ
นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
        (นางสาวภัทรนันท์     เพิ่มพูล )                   (  นายชัยวัฒน์  ธนวัฒน์สุวรรณ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        ๒๘   มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒                         ๒๘    มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คูณภาพ 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ดี 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและกำลัง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  กำลังพัฒนา 

๓.  การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อย
ละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  จำนวน ๑๐ ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๑.๑ ประเด็นการพิจารณาดา้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      จำนวน ๖ ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ระดับคุณภาพ ดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           
         ๑.๑ นักเรียนร้อยละ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 
        ๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับ
ด ี
        ๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        ๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๕๐  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        ๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๕๐  มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
        ๑.๖ นักเรียนร้อยละ ๕๐  มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
๒)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
          ๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
          ๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
          ๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 
     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 
          ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิงประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
          ๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๖๕ สามารถสร้างนวัตกรรม 
          ๓.๔ นักเรียนร้อยละ ๕๐ สามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ๔.๒ นักเรียนร้อยละ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ในระดับด ี
         ๔.๓ นักเรียนร้อยละ๘๐ มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            ๕.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป 



1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ระดับคุณภาพ ดี 

            ๕.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๖ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๗ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๘ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ ๓ ขึ้น
ไป   
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     ๖.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต้องานอาชีพ 

6.2 นักเรียน ร้อยละ๘๐มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ร้อยละ ๙๐  มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

     ๖.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ร้อยละ ๙๐มีความพร้อมในการทำงาน และประกอบอาชีพ 
 
 

๑.๒ ประเด็นการพิจารณาดา้นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน ๔ ประเด็นการพิจารณา  

6.2 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

6.3  

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.1 นักเรียนร้อยละ ๙๐  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
1.2 นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 
1.3 นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
          ๒.๑ นักเรยีนร้อยละ ๑๐๐ ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 
          ๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
          ๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
          ๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
          ๒.๕ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
     ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
๔.๓ นักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน



๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ 
๔.๔ นักเรียน ร้อยละ ๙๐ หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  
๔.๕ นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๔.๖ นักเรียน  ร้อยละ ๙๕ มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ 
๔.๗ นักเรียนร้อยละ ๘๕ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ในระดับดี 

 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๖ ประเด็นการพิจารณา   
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 
      ๒.๑.๑ สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
     ๒.๒.๑ สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม คลอบ
คลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   ๒.๒.๒ สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา  
๒.๓  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
     ๒.๓.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
    ๒.๓.๒ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
    ๒.๓.๓ สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
๒.๔  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ๒.๔.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
      ๒.๔.๒ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑๐ ครั้ง  
๒.๕  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ๒.๕.๑ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
      ๒.๕.๒ จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
๒.๖  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ



มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๕ ประเด็นการพิจารณา   

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
       ครูร้อยละ ๘๕ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
       ครูร้อยละ ๘๕ มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ครูร้อยละ ๑๐๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      ครูร้อยละ ๑๐๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application     
      ครูร้อยละ ๑๐๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
      ครูร้อยละ ๑๐๐มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       ครู ร้อยละ ๑๐๐ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

คำชี้แจง   
• มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ให้กรอกจำนวนนักเรียนในประจำชั้นของครูที่ปรึกษาตามระดับ

คุณภาพตัวบ่งชี้ที่เกิดข้ึนตามสภาพจริง 

เกณฑ์การตัดสิน  
๕     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับดีเลิศ 
๔     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับดี  
๓     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับปานกลาง 
๒     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับน้อย 
๑     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับน้อยมาก 

• กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยท่ีดำเนินการ ให้ใส่โครงการ กิจกรรมหรือหลักฐานร่องรอยในการ
ดำเนินงานในแต่ละมาตรฐานและกรอกผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาที่ท่านทราบมาให้
ครบถ้วน 

 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/

มาตรฐาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ - ๕๐ 22๑ ๙๕ ๒6 

๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

- ๘๕ 241 ๔๐ 36 

๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม - - ๒๙๐ ๗๖ ๒6 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร - - 2๖๙ ๙๗ ๒6 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา - - ๑๓๐ ๒๓๖ ๒6 
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ - - ๓๑๑ ๕๕ ๒6 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด - 5๒ 3๑๔ - ๒6 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๓๖๖ - - - ๒6 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย - ๒๑ ๓๓๕ ๑๐ ๒6 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๓๔๑ ๒๕ - - ๒6 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ระดับดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

คำชี้แจง   
• มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ให้ใส่เครื่องหมายถูก (✓)  

ลงในระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ที่เกิดข้ึนตามสภาพจริง บริบทของสถานศึกษาในเรื่องกระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามวิจารณญาณของครูแต่ละท่าน 

เกณฑ์การตัดสิน  

๕     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับดีเลิศ 
๔     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับดี  
๓     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับปานกลาง 
๒     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับน้อย 
๑     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับน้อยมาก 

• กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยท่ีดำเนินการ ให้ใส่โครงการ กิจกรรมหรือหลักฐานร่องรอยในการ
ดำเนินงานในแต่ละมาตรฐานและกรอกผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาที่ท่านทราบมาให้
ครบถ้วน 

 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/

มาตรฐาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

✓  
   

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ✓     
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุต
รสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

✓  
   

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ✓    
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคูณภาพ 

 ✓  
  

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

 ✓  
  

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ระดับดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

คำชี้แจง   
• มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ใส่เครื่องหมายถูก (✓) ลง

ในระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงของตนเอง 
เกณฑ์การตัดสิน  
๕     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับดีเลิศ 
๔     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับดี  
๓     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับปานกลาง 
๒     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับน้อย 
๑     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับน้อยมาก 
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยท่ีดำเนินการ ให้ใส่โครงการ กิจกรรมหรือหลักฐานร่องรอยในการดำเนินงาน
ในแต่ละมาตรฐานและกรอกผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาที่ท่านทราบมาให้ครบถ้วน 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/

มาตรฐาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- 4 18 8 - 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ - 10 11 9 - 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก - 8 16 6 - 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

- - 25 5 - 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและกำลัง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- 5 20 5 - 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่   ๓ ระดับดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาพกิจกรรม 

ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ 

 
 



 
 
 


