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โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รายงานการประเมินตนเอง 



 

ก รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ค ำน ำ 

 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญกับการน าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๒) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓) จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ๔) จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ๕) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาส่งให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าการน าไปจัดท าพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินคุณภาพภายในของเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เล่มนี้ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูล
สารสนเทศที่ส าคัญของสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
             (นายเจริญ พรหมมา) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
 
 
 



 

ข รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 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 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาและปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด โดยมีกระบวนการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา จัดท าเป็นรายงาน
การประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
             (นายพงศธ์ร หอมบัวใหญ่) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
               โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
 



 

 

ค รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สารบัญ 

 
                    หน้า 

ค าน า               ก 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา         ข 
สารบญั              ค 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา          ๑
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป            ๑ 
 ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา         ๑ 
 ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน            ๑ 
 ๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา       ๒ 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        ๓ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน          ๓ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ       ๔ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ๕ 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ๖ 
ส่วนที่ ๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      ๗ 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในอนาคต       ๗ 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก            ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑ รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป   

 ชื่อโรงเรียน  อุดมสิทธิศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 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 หมู่บ้านได้แก่ 

หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ และหมู่ท่ี ๙ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอสังขละบุรี จ านวน ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองลู 

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 

๒๕๖๑ ๑ ๖๖ ๕ ๑ ๑ ๑ ๒ 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

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

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง ๖ ๖ ๖ ๑๘ ๖ ๕ ๕ ๑๖ ๓๔ 

เพศ 
ชาย ๑๐๙ ๑๓๓ ๘๐ ๓๒๒ ๘๘ ๖๙ ๕๒ ๒๐๙ ๕๓๑ 
หญิง ๑๑๕ ๑๒๕ ๑๒๖ ๓๖๖ ๑๗๘ ๑๔๑ ๑๒๘ ๔๔๗ ๘๑๓ 

รวม ๒๒๔ ๒๕๘ ๒๐๖ ๖๘๘ ๒๖๖ ๒๑๐ ๑๘๐ ๖๕๖ ๑๓๔๔ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๗.๓๓ ๔๓ ๓๔.๓๓ ๓๘.๒๒ ๔๓.๓๓ ๔๒ ๓๖ ๔๑ ๓๙.๕๓ 



 

๒ รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ภาพที่ ๑.๑ แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่มีผลการเรียนรู้ระดับดีข้ึนไป  

๔๕.๘๓ 

๓๑.๑๐ 

๖๐.๙๐ 

๖๓.๒๖ 

๘๙.๔๑ 

๘๙.๘๑ 

๕๕.๘๔ 

๓๓.๔๗ 

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ 

สุขศึกษาฯ 

ศิลปะ 

การงานฯ 

ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับ ๓ ขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



 

๓ รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 สถานศึกษาด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา วิเคราะห์
ความส าเร็จ สภาพปัญหา จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา วางแผนการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งสถานศึกษาด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้และทักษะผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หรือการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนคิดค้นขึ้นเอง  
โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ สถานศึกษาด าเนินการผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว และสอดแทรกผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยครู ผู้สอน
ในคาบเรียน นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยภาพรวม เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการโรงเรียน
คุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เป็นต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกลุ่มบริหารงานน าแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษารายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และจัดท าเป็นสารสนเทศส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 
 การด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ความรู้ ทักษะ และ
เจตคติที ่ดีต่องานอาชีพเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
ยอมรับในกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์
เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขนิสัยที่ดีในด้าน
สุขภาพและพลานามัย ชื่นชอบและรักในการออกก าลังกาย มีสมรรถภาพทางกายทั้งน้ าหนักและส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาวะทางจิตและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับฟังเหตุผลและความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน มีทัศนคติที่ดีในการด าเนินชีวิตและยอมรับการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมที่มีความแตกต่างและ



 

๔ รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หลายหลากทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข โดยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด หลักฐานเชิงประจักษ์
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาสามารถตรวจสอบได้จาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการสอน 
บันทึกการประชุมของสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 สถานศึกษาด าเนินงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยการประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถานศึกษา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ศึกษาความต้องการของท้องถิ่น ผู้เรียน และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง น าข้อมูลสารสนเทศมาก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน และระบบการบริหารงาน ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติราชการประจ าปี จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเป็นผู้รับผิดชอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาได้ด าเนินการด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการโดยปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
จัดท าโครงการและกิจกรรมด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดโครงการและ
กิจกรรมร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
โดยมีการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และสรุปผลการด าเนินงานจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับน าไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
 การด าเนินงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการส่งผลให้สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ชัดเจน มีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ โครงสร้างการบริหารงานมีความชัดเจน  
การด าเนินงานมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายเป็นทางเลือกให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ช่วยลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพผ่านการ
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
ข้อมูลสารสนเทศได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้บริหารจัดการ
และด าเนินงานของสถานศึกษา โดยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด หลักฐานเชิงประจักษ์
ด้านการกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาสามารถตรวจสอบได้จาก มาตรฐานการศึกษา



 

๕ รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี บันทึกการประชุมของ
สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา รายงาน
การประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

 สถานศึกษาด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการประชุม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ความส าเร็จ สภาพปัญหา 
จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง น าข้อมูลสารสนเทศ
ที่ไดม้าวางแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของของสถานศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดเตรียม
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างแหล่งเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล
ผู้เรียน การจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน เช่น กิจกรรมวันส าคัญของชาติและศาสนา กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมนิทรรศการ 
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีการก ากับ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน
จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับน าไปปรับปรุงและพัฒนาด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
 การด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้เรียนได้ใช้สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ บรรยากาศในชั้นเรียนไม่น่ าเบื่อ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ครูผู้สอน กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการจัดการการสอนเพ่ิมมากขึ้น ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
สืบค้นข้อมูล น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการวัดผลและประเมินผล
อย่างหลากหลายและรอบด้านโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง ครูผู้สอนได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สถานศึกษาได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ส าหรับใช้ในการวางแผนการด าเนินงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด หลักฐานเชิง
ประจักษ์ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถตรวจสอบได้จาก แผนการจัดการ 
เรียนรู้ บันทึกหลังการสอน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ผลงานหรือ
ชิ้นงานของผู้เรียน เครื่องมือส าหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกการประชุม PLC ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายงานผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา 

 

 

 



 

๖ รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดีเลิศ 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยีย่ม 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยีย่ม 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ดีเลิศ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ 

ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 



 

๗ รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในอนาคต 

 การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินตนเอง
ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สถานศึกษาก าหนด 
สถานศึกษาได้น าผลการประเมินตนเองมาวิเคราะห์เพ่ือสะท้อนภาพความส าเร็จและวางแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึนเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเองช่วยลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
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 ให้ข้อมูลย้อนกลับสะท้อนผลการเรียนรู้และการปฏิบัติงานแก่ผู้เรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทันทีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนรู้และกระบวนการท างาน 
พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 



 

๘ รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

     
 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังประถมศึกษา 
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  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
 
       (นายเจริญ พรหมมา) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     

 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 ทักษะพื้นฐาน 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 
 



 
 

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 
  ทั้งนีต้ั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
 
       (นายเจริญ พรหมมา) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 



ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดเีลิศ 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

    ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอุดมสิทธิศกึษา 
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