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คำนำ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา  
2562 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย         
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  ประกอบส่วนสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทสรุป
ของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และส่วนที่ 3 ภาคผนวก  

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อ  การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ ใน                 
การรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                
(องค์การมหาชน)ต่อไป 
 
 

    โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

                พฤษภาคม  2562 
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ส่วนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์มีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ มีการดำเนินงานโดยได้ใช้การติดต่อ

ประสานงาน ผ่านการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม

กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติงาน โดยใช้วงจร 

(PDCA)  เป็นตารางในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ เป็น

สถานศึกษาสีขาวปลอดจากอบายมุข โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง คิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้ชื่อโรงเรียนที่พระครูสมณธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อจุ่น) 

เป็นผู้ก่อตั้ง และราษฎรเป็นผู้อุปถัมภ์ ผ่านรูปแบบ NIWIT MODEL มาใช้ในการสร้างความศรัทธาสู่การบริหาร

จัดการทั้ง 4 ฝ่ายของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงาน

งบประมาณ และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สู่ผลการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลผลงานเชิงประจักษ์            

ผลการประเมินตนเอง  

ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ : ดี  

หลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2559-2562 (ฉบับปรับปรุง) 

2. แผนปฏิบัติราชการ 

3. รายงานวิจัย การสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

4. รายงานการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. สรุปการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

จุดเด่น  

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด  

2. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

3. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่                        
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

4. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

5. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเกรด 3 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชน       
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. การแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 
 

แผนการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น`  

แผนปฏิบัติงานที่ 1 งานพัฒนาการเรียนการสอน : พัฒนาการจัดกระบวนการการสอนเพื่อยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ระดับเกรด 3 ขึ ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดมาเป็นการคิด
สร้างสรรค์ผลงาน เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  

แผนปฏิบัติงานที่ 2 งานพัฒนาบุคลากร : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญ                  
ทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

แผนปฏิบัติงานที่ 3 งานทะเบียนวัดและประเมินผล : พัฒนาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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ส่วนที่ 2 

 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ประวัติความเป็นมา 

 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ตั้งอยู่เลขที่  222 หมู่ 2 ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  

ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากกรมสามัญศึกษาได้ขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาออกสู่ตำบลในปีการศึกษา 2519  พระครูสมณ

ธรรมนิวิฐ  อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสะพายแร้ง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน  ได้ร่วมใจกันขออนุญาต

ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งเปิดทำการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 โดยอาจารย์วีระ  วอนเพียร ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้ย้ายมาเปิดทำการสอนที่

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2525 

2. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขท่ี  222 หมู่ 2 ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  

70190 โทรสาร และโทรศัพท์ 034-691166 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 มีเขตพื้นที่บริหาร 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านเขาสะพายแร้ง, หมู่บ้านสนามแย้, หมู่บ้านยางม่วง, หมู่บ้าน

หนองโรง และหมู่บ้านห้วยตะเคียน 

3. ข้อมูลผู้บริหาร 

 ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การบริหาร

การศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน                                                   

เบอร์โทรศัพท์  09419199895   Email : sunantha.prawtaku@gmail.com                                               

เว็บไซตผ์ู้บริหาร : https://gg.gg/jihp6    Facebook สถานศึกษา : นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ NWR 

เว็บไซต์สถานศึกษา :  http://nwr.ac.th                                                                                  

 ปัจจุบันโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา-   

ปีที่ 6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายศิลป์-คำนวณ อีกท้ัง

ยังมกีารศึกษานอกระบบ (โรงเรียนทางเลือก) ในโครงการ น.ร.อ. ให้โอกาส และโรงเรียนยังส่งนักเรียนเข้าเรียนใน

ระบบทวิศึกษา การเรียนร่วมระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง  
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ชื่อ       โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
อักษรย่อ      น.ร.อ. 
วันประกาศจัดตั้ง     1 มิถุนายน พ.ศ. 2519  
ตราประจำโรงเรียน     
       
 
 
คำขวัญ       “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม” 
ปรัชญา       สุวิชาโณ ภวํโหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ) 
อัตลักษณ์      “จิตอาสา” 
เอกลักษณ์      อยู่อย่างพอเพียง     
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    หลวงพ่อจุ่น ฐานิสฺสโร วัดเขาสะพายแร้ง 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) 
สีประจำโรงเรียน      เขียว –เหลือง        
ผู้เริ่มจัดตั้ง               พระครูสมณธรรมนิวิฐ 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน     ภูเขา-ต้นอ้อย 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบัน นายทวีป เปาอินทร์ 
แผนที่โรงเรียน 
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ขนาดของโรงเรียน 
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก มีนักเรียนในปีการศึกษา 2562 

จำนวน 397 คน 
 
ข้อมูลด้านอาคารและสถานที่ 
  อาคารเรียนและอาคารประกอบจํานวน 6 หลัง ได้แก่ 
  อาคารเรียน 3 หลัง 
  อาคารอเนกประสงค์อาคาร 3 หลัง  
 จํานวนห้องเรียนทั้งหมด 13 ห้องเรียนแบ่งเป็น (คน) 
  ชั้น ม.1 - ม.3 = 3 : 91 : 3 : 109 : 3 : 156 
  ชั้น ม.4 - ม.6 = 2 : 52 : 2 : 58 : 2 : 69  
  มีห้องสมุดขนาด 144 ตารางเมตรมีหนังสือทั้งหมด 3,000 เล่ม 
  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนจํานวน 160 เครื่อง มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ 
ค้นคว้าของนักเรียนมีจํานวน 160 เครื่อง 
 
มาตรการส่งเสริม 

1. โครงการโรงเรียนสีขาว 

2. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

3. โครงการเรียนร่วม (ทวิศึกษา) 

4. โครงการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ให้โอกาส ( น.ร.อ. ให้โอกาส ) 
5. โครงการสะเต็มศึกษา 

 

         วิสัยทัศน์ 

                  “พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทยและพอเพียง” 
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ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 

 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่  กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารจะยึดหลัก 
การบริหารงาน แบบพัฒนาตามกระบวนการ PDCA คือการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพคุณภาพ ย่อมาจาก 4 คำ 
ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดำเนินการให้เหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- งานพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

- งานพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
- งานทะเบยีน วัดและประเมินผลฯ 

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ วิจยั
คุณภาพการศึกษา 

- งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานแนะแนวและกองทุน กยศ. 
- งานนิเทศการศึกษา 

- งานวิจัยฯคุณภาพการศึกษา 

- งานส่งเสริมและบริการวิชาการ 

- งานรับนักเรียน 

- งานสารบญัและสารสนเทศกลุ่ม
งาน 

- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

- งานจัดทำเสนอขอ
งบประมาณ 

- งานจัดสรรงบประมาณ 

- งานระดมทรัพยากรและ
กองทุนเพื่อการศึกษา 

- งานนโยบายและแผนงาน
โครงการ 

- งานการเงิน 

- งานการบญัช ี

- งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

- งานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

- งานสารบญัและสารสนเทศ
กลุ่มงาน 

- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

- งานอัตรากำลัง สรรหา 
และบรรจแุต่งตั้ง 

- งานประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน วิทยฐานะ และ
เลื่อนเงินเดือน 

- งานพัฒนาส่งเสริมวชิาชีพ 
และยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

- งานวินัยและการลงโทษ อุ
ธรณ์ ร้องทุกข์ และออก
จากราชการ 

- งานการย้ายและเปลีย่น
ตำแหน่ง 

- งานทะเบยีนประวัต ิ

- งานการลาของข้าราชการ
ครูฯ 

- งานเลขาฯคณะกรรมการ
การศึกษาฯ 

- งานสารบญัและสารสนเทศ
กลุ่มงาน 

- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- งานบริหารและพัฒนาองค์กร 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศของโรงเรียน 

- งานโภชนาการ อนามัยและ
ประกันชีวิต 

- งานยานพาหนะ 

- งานโสตทัศนศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ์

- งานสัมมะโนโรงเรียน 

- งานกิจการนักเรียน 

- งานควบคุมภายใน 

- งานสัมพันธ์ชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

- งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 

- งานเวรยามและรักษาความ
ปลอดภยั 

- งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน ๆ 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวม  

ตำแหน่ง จำนวน รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการ - 1 1 
รองผู้อำนวยการ - - 0 
ครูประจำการ 7 21 28 
ครูอัตราจ้าง 1 - 1 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1 
นักการ / ภารโรง 1 1 2 
อ่ืน ๆ - 2 2 

รวม 11 25 36 
ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวุฒิสูงสุด และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา/งานที่ปฏิบัติหน้าที่ 

กลุ่มสาระวิชา / งาน ระดับการศึกษาสูงสุด 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ฝ่ายบริหาร (ผอ.และ รอง ผอ.) - - 1 - 
กล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - 3 2 - 
กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - 2 1 - 
กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 3 - - 
กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 2 1 - 
กล่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 2 1  
กล่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- 2 - - 

กล่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - 2 - - 
กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - 2 - - 
อ่ืน ๆ - 1 - - 

รวม - 19 6 - 
     -     มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 24 คน (100%) 

- มีครูที่สอนตรงตามความถนัด 24  คน (100%) 

- ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครูคนละ 18 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

7 



งานประกันคุณภาพสถานศกึษา โรงเรียนนิวิฐราษฎรอ์ุปถัมภ์    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 11 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 

แผนชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
 

ปี 2562 จำนวน(ห้อง) 3 3 3 2 2 2 15 
จำนวน (คน) 72 85 99 62 34 45 397 

 

จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น ห้องเรียน จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ม.1 3 39 33 72 
ม.2 3 47 38 85 
ม.3 3 43 56 99 
ม.4 2 32 30 62 
ม.5 2 14 20 34 
ม.6 2 17 28 45 
รวม 15 63 78 397 

 

- จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย) 27 คน 

- สัดส่วนครู : นักเรียน  1 : 15  

- จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)  -  คน 

- สถิติขาดเรียนต่อเดือน  5  วัน 

-  

ข้อมูลงบประมาณ 

รายการ ปีงบประมาณ 
จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนเงิน (บาท) 

1. เงินงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 397 1,643,600 

2. อุปกรณ์การเรียน 397 197,820 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 397 412,450 

4. เงินนอกงบประมาณ  30,000 

รวมทั้งสิ้น 2,283,870 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2560 - 2562 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 2560
คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 2561

คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 25620
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ

คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 2560 45.01 33.54 29.99 42.34 35.49 81.15 51.22 79.21

คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 2561 49.84 41.46 43.15 49.84 48.66 70.42 57.91 75.61

คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 2562 70.14 44.07 43.11 58.57 52.28 79.56 57.54 65.05

ตารางเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 2562
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) การศึกษา 2560 

 
 

 2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) การศึกษา 2561 

 
 2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) การศึกษา 2562 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 42.68 23.76 29.79 26.74

คะแนนเฉลี่ยสพท. 46.04 24.24 31.17 28.56

คะแนนเฉลี่ยสพฐ. 48.77 26.55 32.47 30.14

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.35
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 52.12 26.36 34.54 26.41

คะแนนเฉลี่ยสพท. 56.23 31.15 36.42 28.91

คะแนนเฉลี่ยสพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 54.09 22.62 30.07 28.71

คะแนนเฉลี่ยสพท. 56.23 31.15 36.42 28.91

คะแนนเฉลี่ยสพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 55.14 26.62 30.07 33.25
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                    

ปีการศึกษา 2560-2562 

 
ระดับ/ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย ปี 2560 42.68 23.76 29.79 26.74 
คะแนนเฉลี่ย ปี 2561 52.12 26.36 34.54 26.41 
คะแนนเฉลี่ย ปี 2562 54.01 22.62 28.28 28.71 
ผลการเปรียบเทียบ + 1.97 -3.74 - 6.26 + 2.30 

 

จากผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาต ิข ั ้ นพ ื ้นฐาน ( O-NET)  ช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  3                              

ปีการศึกษา 2560-2562    ในรานวิชาภาษาไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี รายวิชาภาษาอังกฤษมีทิศ

ทางการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ส่วนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สถานศึกษากำลังพัฒนา

ผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                  
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คะแนนเฉลี่ยปี 2560 คะแนนเฉลี่ยปี 2561 คะแนนเฉลี่ยปี 2562
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 38.5 18.78 24.92 32.62 22.94

คะแนนเฉลี่ยสพท. 42.2 25.64 28.51 35.69 27.73

คะแนนเฉลี่ยสพฐ. 42.67 25.83 25.83 35.94 29.59

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.2
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 37.19 20.16 24.65 31.35 25.32

คะแนนเฉลี่ยสพท. 45 27.09 28.78 34.03 27.7

คะแนนเฉลี่ยสพฐ. 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41

3) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2662 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

      1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 

2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 36.88 16.79 24.42 28.07 19.11

คะแนนเฉลี่ยสพท. 46.89 21.82 27.54 33.10 25.28

คะแนนเฉลี่ยสพฐ. 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ปีการศึกษา 2560-2562 

 

ระดับ/ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย ปี 2560 36.88 16.79 24.42 28.07 19.11 

คะแนนเฉลี่ย ปี 2561 37.19 20.16 24.65 31.35 25.32 

คะแนนเฉลี่ย ปี 2562 38.50 18.17 24.92 32.62 22.94 

ผลการเปรียบเทียบ + 1.31 - 1.99 + 0.27 + 1.27 - 2.38 

 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                             

ปีการศึกษา 2560-2562    ในรานวิชาภาษาไทย วิทยศาสตร์ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พบว่ามี                

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี รายวิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ สถานศึกษากำลังพัฒนาผู้เรียนให้มี   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
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คะแนนเฉลี่ยปี 2560 คะแนนเฉลี่ยปี 2561 คะแนนเฉลี่ยปี 2562
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.89 ดีมาก 
   1.1 ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ัง  
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

5.00 4.92 ดีมาก 

   1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 5.00 4.97 ดีมาก 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.36 ดีมาก 

   2.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 4.00 3.68 ดีมาก 

   2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4.00 3.85 ดีมาก 

   2.3 ผู้เรียนมีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2.00 1.83 ดีมาก 

3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 6.69 พอใช้ 
   3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.00 3.02 พอใช้ 

   3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอก สถานศึกษา 5.00 3.67 พอใช้ 

4. ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 10.00 7.33 พอใช้ 

   4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 5.00 3.33 พอใช้ 

   4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  5.00 4.00 ดี 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 6.83 ต้อง

ปรับปรุง 
   5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน ระดับชั้น 
ม.3 และ ม. 5 

2.50 1.03 พอใช้ 

   5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน 
ระดับชั้น ม.3 และ ม. 5 

2.50 0.31 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

   5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน 
ระดับชั้น ม.3 และ ม. 5 

2.50 0.58 ต้อง
ปรับปรุง 

   5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 

2.50 0.58 ต้อง
ปรับปรุง 

   5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศกึษาและพลศกึษา 
ในระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 

2.50 1.71 ดี 

   5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับชั้น ม.3 
และ ม. 6 

2.50 0.77 ต้อง
ปรับปรุง 

   5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพ และ
เทคโนโลยีในระดับชั้น ม.3 และ ม. 5 

2.50 1.00 พอใช้ 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได ้ ระดับ
คุณภาพ 

   5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศใน
ระดบัชั้น ม.3 และ ม.6 

2.50 0.85 ต้อง
ปรับปรุง 

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 6.00 พอใช้ 

   6.1 ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศกึษา 5.00 3.00 พอใช้ 

   6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 5.00 3.00 พอใช้ 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศกึษา 5.00 4.30 ดี 
   7.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารสถานศึกษา 2.00 1.50  
   7.2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 1.00 0.80  
   7.3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  2.00 2.00  
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ ต้นสังกัด 5.00 3.52  
   8.1 เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ผลการประเมินคุณภาพ ภายในโดยต้นสังกัด 2.50 2.27  
   8.2 เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบ ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

2.50 1.25 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์ 10.00 7.00 ดี 
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 3.00 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 10.00 9.00  
11. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคลอ้งกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100 69.92 พอใช้ 

 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป    ใช่     ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งชี้    ใช่     ไม่ใช่ 

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่     ไม่ใช่ 

 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

   โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  ประจำปีการศึกษา 2562  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ด ี     (ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ   (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ดี      (ระดับ 3) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ : ดี 
กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
         โรงเรียนดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน และสนองกลยุทธ์ ส่งเสริม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
         พัฒนาในรูปของการจัดโครงการ/กิจกรรมแยกตามแผนงานเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2562-มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียนโดยมีผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 397 คน เข้าร่วม ดังนี้ 

ตัวบง่ชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

มีผลสัมฤทธิ์ทาบงวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน 
 การเขียนการสื่อสารและคิดคำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 

      โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน บันทึกการอ่าน จัดทำหนังสือเล่มเล็ก จัดกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาทุกวัน และ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ด้วย
งานพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ ่มสาระ โครงการยกระดับ
ผลส ัมฤทธิ์  ม ุ ่ ง เน ้นการจ ัดการเรียนร ู ้แบบ Active Learning  
ตลอดจนได้พัฒนาการเร ียนการสอน ส่งเสริมให้นักเร ียนใช้
เทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Learn Education ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

      ผลการดำเนินงาน ผู้เรียนได้เข้าร่วมแสดง และได้รับรางวัล
เก่ียวกับด้านการ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ในงานที ่จ ัดโดยหน่วยงานภายนอกรวมทั ้งมีผลงานการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ/บทความ เป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
สามารถนำเสนอรูปแบบวิธีคิด คำนวณ และวิธีแก้ปัญหาได้  
    เครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ประเมินผู้เรียนทุกคนมีผลการประเมิน ดังนี้ 
ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามสถานศึกษา
กำหนด 
ผู้เรียนร้อยละ 80.69 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ 
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนวิชาภาษาไทย 
ผู้เรยีนรอ้ยละ 80.01 นำเสนอวิธีคิดคำนวณ วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                      
คิด อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     ดำเนินการพัฒนาในรูปแบบของ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
คุณธรรมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการในการวิเคราะห์อภิปราย
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและนำเสนอผลการพัฒนาผ่านโครงงาน
คุณธรรม กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
และSTEM ศึกษา กิจกรรมพัฒนานักเรียนมุ่งสู ่เกณฑ์มาตรฐาน 
กิจกรรมพัฒนาทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีกระบวนการคิดและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
     ผลการดำเนินงาน ผู้เรียนสามารถคิดโดยใช้ข้อมูล ข้อความรู้ 
ประกอบการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการทำความ
เข้าใจกับเรื่องราวแล้วนำมาตั้งเป็นสมมติฐานจากเรื่องราวนั้นนำใช้
ในการวิเคราะห์แปลความหมาย และสรุปข้อมูลอย่างสมเหตุผล 
และรู้จักแยกแยะข้อมูลว่าข้อมูลใดคือ ข้อเท็จจริง ข้อมูลใดคือ
ความคิดเห็น ตลอดจนพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล แล้ว
ตั ้งสมมติฐานเพื ่อหาสาเหตุของปัญหา และสามารถหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้ 
     เครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมิน
ผู้เรียนทุกคน มีผลการประเมิน ดังนี้ 
ผู้เรียนร้อยละ 87.79 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
ผู ้เร ียนร้อยละ 83.45 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

1.1.3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

   พัฒนานักเรียนในการส่งเสริมให้จัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ทำมือ 
และ การสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง ท่ีบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ทีม่า

จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  Smart Farmer 
   ผลการดำเนินงาน ผู้เรียนสามารถกำหนด ออกแบบ สร้างนวัตกรรม 
โดยอาศัยองค์ความรู้ในการแก้ปญัหาด้วยทักษะกระบวนการคดิ ตามที่ 
ตนเองสนใจ และประดิษฐ์สิ่งท่ีเปน็ประโยชน์ได ้
   เครื่องมือท่ีใช้สำหรับการประเมนิ คือ แบบประเมิน ประเมินผู้เรียน 
ทุกคนมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ผู้เรียนร้อยละ 87.12 ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และนำเสนอผลงาน 
 ผู้เรียนร้อยละ 81.53 มีความคิดรเิริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วย 
ความภาคภูมิใจ 

1.1.4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

    ดำเนินการพัฒนาในรูปของการจัดกิจกรรม ดังน้ี  กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนด้านคอมพิวเตอร์  กิจกรรมหุ่นยนต์เบื้องต้น-ช้ันสูง  
    ผลการดำเนินงาน ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพฒันาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับประเทศในการสร้าง webpage เนือ่งใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที ่69 ตลอดจนการสื่อสาร 
การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมคีุณธรรมของนักเรียน 
    เครื่องมือท่ีใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมินผูเ้รยีน 
ทุกคนมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ผู้เรียนร้อยละ 80.85 ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และนำเสนอผลงาน 

1.1.5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

    กลุ่มงานบริหารงานวิชาการไดด้ำเนินการจัดโครงการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ และงานพัฒนาการเรยีนการสอนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู ้
ตลอดจนกิจกรรมส่งเสรมิความเปน็เลิศทางวิชาการ 
    เครื่องมือท่ีใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบทดสอบ แบบประเมนิผล
งาน/ชิ้นงาน แบบประเมินตามสภาพจริง ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประเมินผู้เรียนทุกคนทีม่ผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเกรด 3 แยกตาม
กลุ่มสาระฯ ดังนี ้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รอ้ยละ 72.40 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ร้อยละ 45.50 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 39.93 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร้อยละ 56.25 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา รอ้ยละ 78.47 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ร้อยละ 56.15 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ร้อยละ 63.96 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 54.10 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

1.1.6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

   ดำเนินการพัฒนาในรูปของการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพี่
แนะน้อง กิจกรรมแนะแนวการศึกษา/เตรียมพร้อม/ทักษะ 
กิจกรรม ม.3 เตรียมความพร้อมสู ่สายสามัญและสายอาชีพ  
กิจกรรมอาชีพในดวงใจ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ทั้งนี้
โรงเรียนยังได้พัฒนาผู้เรียนผ่านโครงการโรงเรียนประชารัฐ ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำเกษตร Smart Farmer 
    ผลการดำเนินงาน ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามแผนอยา่ง
รอบคอบเอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวน            
การทำงานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดจนสำเร็จอย่างมีคุณภาพ 
มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทำงาน
เป็นหมู ่คณะได้ มีความรู ้ส ึกที ่ดีต ่ออาชีพสุจริต สามารถบอก
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
    เครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมิน
ผู้เรียนทุกคน มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ผู้เรียนร้อยละ 86.10 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม 

สถานศึกษากำหนด 

      ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมดังนี้
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โครงการ
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 
ประการ สำหรับการดำรงชีวิตในสังคม และพัฒนาผู ้เรียนให้มี      
อัตลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามจุดเน้นของโรงเรียน 
     ผลการดำเนินงาน ผู ้เร ียนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความ
สามัคคี ภูมิใจเชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่
ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของ
โรงเรียน และสังคมเป็นปกติ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ 
มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และว ัฒนธรรมไทย ม ีความกตัญญูกตเวที  ช ่วยเหล ือผ ู ้ อ่ืน            
ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ 
    เครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมิน
ผู้เรียนทุกคนมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ผู ้เรียนร้อยละ 95.60 ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 ผู้เเรียนร้อยละ 90.31 รักดีโดยการประพฤติตนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมาและอบายมุขต่าง ๆ 
 ผู ้เรียนร้อยละ 90.45 มีวินัยโดยการปฏิบัติตนให้ตรงต่อเวลา      
แต่งกายเรียบร้อย มีกิริยามารยาทที่ดี และปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน 
 ผู้เรียนร้อยละ 90.36 ใส่ใจสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการเสียสละ 
แบ่งปันเพื ่อสังคม รวมถึงการดูแลสาธารณสมบัติและรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 ผู้เรียนร้อยละ 90.23 มีวิริยะอุตสาหะ คุณลักษณะที่แสดงออกถึง 
ความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม ความอดทน ในหน้าที่        
การงานเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 
 ผู้เรียนร้อยละ 90.23 ยึดมั่นในสัจธรรมโดยการปฏิบัติตนตาม 
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

1.2.2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย 

    ดำเนินการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ ดังนี้ โครงการวัน
สำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การเข้าร่วมงานประจำปีวัดเขา
สะพายแร้ง 
    ผลการดำเนินงาน ผู ้ เร ียนมีการแสดงนาฏศิลป์พ ื ้นเม ือง
สร้างสรรค์ในงานประจำปีวัดเขาสะพายแรง ผู้เรียนแต่งกายตาม
ระเบียบของโรงเรียนและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถี
ชีวิต  
     เครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมิน
ผู้เรียนทุกคน มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ผู้เรียนร้อยละ 90.60 มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์     
ส ืบทอดภูม ิปัญญาไทยขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมได้อย่างถูกตองและเหมาะสม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

1.2.3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 
 

    ดำเนินการพัฒนาในรูปของโครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 
ดังนี ้ กิจกรรมเลือกตั ้งสภานักเรียน กิจกรรม To Be Number 
One กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ  
   ผลการดำเนินงาน ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จาก
การแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น กฎกติกาแห่งกิริยามารยาท     
การแต่งกายภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรม ความคิด    
ความเชื่อ เป็นต้น และสามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความ
เข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
 เครื่องมือที ่ใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมิน
ผู้เรียนทุกคน มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ผู ้เร ียนร้อยละ 98.38 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง  
ผู้เรียนร้อยละ 95.17 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่น 

1.2.4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม     ด ำ เ น ิ น ก า ร พ ั ฒ น า ใ น ร ู ป แ บ บ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  ด ั ง นี้                           
โครงการสุขภาวะดีและมีสุนทรียภาพ โครงการการแข่งขันกีฬา
ประเพณีสามจังหวัด กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน (กีฬาสี) 
กิจกรรมทดสอบและพัฒนาน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรมออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพ กิจกรรมชุมนุมกีฬา และ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดปลอดอบายมุข  
    ผลการดำเนินงาน ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรงรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งเรียนรู้
และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉย
ต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ดี ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขนักีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งสโมสรรักบี้
ของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี 3 
จังหวัดและได้ร ับรางว ัลชนะเล ิศได้แก่ ตระกร้อหญิง ระดับ
มัธยมศึกษาปีท ี ่  1-3 เปตอง ปิงปอง และรางวัลเหรียญเงิน
ระดับชาติ คีตะมวยไทย เนื ่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                  
คร้ังที่ 69  
   เคร ื ่ องม ือที่ ใช ้ สำหร ับการประเม ิน  ค ือ  แบบประเมิน                       
ประเมินผู้เรียนทุกคน มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ผู้เรียนร้อยละ 85.54 มีน้ำหนัก ส่วนสูง (ตามเกณฑ์กรมอนามัย) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 สมรรถภาพทางกาย (ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือ สสส.) 
ผ ู ้ เร ียนร ้อยละ 94.12 เห ็นค ุณค ่าในตนเอง ม ีความม ั ่น ใจ                            
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเห็นคุณค่าในตนเอง 

สรุปผลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                                                   ระดับคุณภาพ  :  ดี 
คะแนน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) หมายถึง 

5 4.50 – 5.00 90.00 - 100 ยอดเยี่ยม 
4 3.50 – 4.49 65.00 – 89.99 ดีเลิศ 
3 2.50 – 3.49 60.00 – 64.99 ดี 
2 1.50 – 2.49 50.00 – 59.99 ปานกลาง 
1 1.00 – 1.49 0.00 – 49.99 กำลังพัฒนา 

 
จุดเด่น  
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด  
3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 
จุดควรพัฒนา  
1. ผู้เรียนบางคนมีน้ำหนัก ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัยและสมรรถภาพทางกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
กรมพลศึกษาหรือ สสส.  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเกรด 3-4 รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
3. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมจากการ
พัฒนาโดยผ่านกิจกรรมเสนองานอย่างสร้างสรรค์ ด้วย IT กิจกรรม ACSP ROBO & Computer Skill 
Competition กิจกรรมฝึกขีดเขียนลายเส้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ 

ปีการศึกษา 2562 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
      กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน โรงเรียนกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559-2561 และแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562 เสริมสร้างการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐาน ออกแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการ สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรอื่น ๆ              
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ 
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

          โรงเร ียนม ีการกำหนดท ิศทางการจ ัดการศ ึกษาที่
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์เป้าหมาย พันธกิจ และกลยุทธ์ โดยจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและนโยบายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ซึ่งมีขั้นตอน/กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร 
กรรมการบริหารโรงเรียน ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) จัดประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาและระดมความคิดเห็น ดังนี ้ ศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง กำหนดกลยุทธ์วิเคราะห์
สภาพแวดล ้อมโดยใช้ เทคน ิค SWOT Analysis ทบทวนผล        
การดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ และ รายงานประเมินตนเอง (SAR) กำหนดวิส ัยทัศน์        
พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเลือกวิธีการทำงานที่สู่จุดหมายอย่างมีทิศทางที่
เหมาะสม สามารถดำเนินการประสบความสำเร็จนำไปปฏิบัติได้
จร ิง นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา 

 โรงเรียนจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา
ครอบคลุม 4 ฝ่าย คือ ที่เอื้อต่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ระบบ การบริหารงานด้วยวงจร
เดมมิ ่ง (Deming Cycle) เป ็นกระบวนการบริหาร คุณภาพที่
ก ่ อ ให ้ เก ิดประส ิทธ ิภาพและม ีการพ ัฒนาอย ่ างต ่อ เนื่ อง 
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) : แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในการกำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
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 การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการ//โครงการ/ 
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน 1 ครั ้ง/ปีการศึกษา เพื ่อให้การ
ดำเนินการประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ การ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน (Do) : มีการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิการ 
ประจำปีดำเนินตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
และ บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การ ดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป    การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผน (Check) : คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาค เรียน และประเมินผล
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื ่องและบรรลุ เป้าหมายที่
กำหนดไว้อย่างน้อย 1 ครั ้ง/ปีการศึกษา สรุปจัดทำรายงาน 
ประจำปีที ่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเร ียนที่
สะท้อน คุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
อย่างชัดเจน ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม
รูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุก
ฝ่ายการนำผลปรับปรุงพัฒนา (Act) : นำผลการประเมิน
คุณภาพภายในการประเมินภายนอกและของหน่วยงานที่
เก ี ่ยวข้องต่าง ๆ และมีการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้  ว ิเคราะห์ 
สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศโดยให้ผู ้ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
     โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างมี
คุณภาพร้อยละ 90.10 
    นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 91.21 พึงพอใจ   
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 

การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข 
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2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

    โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้ออกแบบแผนการเรียนรู้
ตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้าน เสริมสร้างการใช้
ท ักษะชีวิตให ้ก ับผู ้ เร ียน มีหล ักส ูตรการเพิ ่มโอกาสทาง
การศ ึกษาอย่ างท ั ่ วถ ึ ง  เช ่น หล ักส ูตรอาช ีวศ ึกษาและ
มัธยมศึกษา (ทวิศึกษา)  โครงการ น.ร.อ ให้โอกาส ตลอดจน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่หลากหลายทั ้ง โครงการ/งาน/ 
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 เน้นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการ
ค่ายเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ส่งผลให้น ักเร ียนมีคุณธรรม
รับผิดชอบมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  อยู ่ในระดับดี ตาม             
ค่าเป้าหมายที่กำหนด 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     ดำเนินการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ ดังนี้ โครงการ
พัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมศึกษาดูงาน             
กิจกรรม MOU เครือข่ายแลกเปลี่ยนสถานศึกษาสีขาว ทั้งนี้
โรงเรียนยังมีการนิเทศการจัดการเรียนของครูอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อภาคเรียน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
    ผลการดำเนินการ ผู้บริหารคณะครูได้รับรางวัล ครูดีไม่มี
อบายมุข และผลการพัฒนาตนเอง 
    เครื ่องที ่ใช้ในการประเมิน แบบประเมินผลสำเร็จของ
โครงการ 
 ร้อยละ 100 ของครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในระดับดี  
 ครรู้อยละ 100 ผ่านการอบรมอย่างน้อย จำนวน 20 ชั่วโมง/ปี
การศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพ 

     ดำเนินการพัฒนาในการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคาร เรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
สนับสนุนการบริหารจัดการ และ                       
การจัดการเรียนรู ้

    โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน 

Learn Education ดำเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับสภาพ
ของถานศึกษา 
    จากการดำเนินการพัฒนาดังกล่าวจึงทำให้โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
จัดทำบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์(E-Learning) ที่ตรง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้
เกดิการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปผลมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ                                        ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

คะแนน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) หมายถึง 
5 4.50 – 5.00 90.00 - 100 ยอดเยี่ยม 
4 3.50 – 4.49 65.00 – 89.99 ดีเลิศ 
3 2.50 – 3.49 60.00 – 64.99 ดี 
2 1.50 – 2.49 50.00 – 59.99 ปานกลาง 
1 1.00 – 1.49 0.00 – 49.99 กำลังพัฒนา 

 
จุดเด่น  
1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมสีภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
2. โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทกุกลุ่มเป้าหมาย  
 
จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                  ระดับคุณภาพ : ดี 
กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
    โรงเรียนกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562 เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพสู่มาตรฐาน ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริงและสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   งานนิเทศและพัฒนากรเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาครู
ทุกลุ ่มสาระการเรียนรู ้จ ัดกระบวนการเรียนรู ้แบบ  Active 

Learning  เพื่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการคิด โดยมี
การวางเงื่อนไขและกติกาในการร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการ
เรียนรู้ที ่จัดขึ้น ปรับปรุงการสอนและปรับสิ่งแวดล้อมในชั้น
เรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะความต้องการของ
ผู้เรียน ก่อนเปิดภาคเรียนครูวางแผนและเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเป็นแนวดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่
ละครั้งโดยกำหนดสาระสำคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอนสื่อ ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผล
อย่างหลากหลาย 
   เครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมิน
ครูทุกคนมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ครูร้อยละ 100 มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความร ู ้ท ักษะกระบวนการสมรรถนะ และค ุณล ักษณะ            
ที่พึงประสงค ์
 ครูร้อยละ 75  มีการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 ครูร้อยละ 75.14 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

   ดำเนินการพัฒนา และกำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอน
ของครูในรูปของกิจกรรม ดังนี้กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อการสร้าง
สื ่อการเรียนการสอนติดตั ้งเครื ่องคอมพิวเตอร์ เครื ่องฉาย
โปรเจคเตอร์ สัญญาณอินเตอร์ครอบคลุมทุกห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือสนับสนุน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
 ให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีจะเอ้ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรต้องการ
และมีตารางการกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเร ียน            
การสอนโดยกิจกรรมนิเทศภายในและสะผลการนิเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม 
เครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมิน
ครูทุกคน มีผลการประเมิน ดังนี้ 
  ครูร้อยละ 90.60 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ได้ดำเนินการพัฒนา 
และกำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครูในรูปของ
กิจกรรม ด ังน ี ้ก ิจกรรมน ิเทศภายใน  จาการดำเน ินการ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จึงทำให้ครูจัดสิ่งอำนวยความ สะดวก
ภายในชั ้นเร ียนเพียงพอพร ้อมใช ้งานได ้ตลอดเวลา ซึ่ง
ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ทั ้งของผู้เรียนและครูผู ้สอน บอร์ด
สำหรับจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับครูผู้สอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามกิจกรรมประกอบ     
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ครูผู ้สอนมีการบริหาร 
จัดการชั้นเรียนโดยเน้น การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยครูเป็น
แบบอย่างที่ดี มองเด็กในแง่ดีมีความหวังในการแก้ปัญหาเสมอ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ 
     เครื ่องมือที ่ใช ้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน                 
แบบบันทึกการนิเทศ มีผลการประเมิน ดังนี้  
  ครูร้อยละ 95.74ออกแบบและจัดการเรียนรู ้ที ่ตอบสนอง
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา                     
  ครูร้อยละ 100 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู ้เร ียนทั ้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ                  
เสมอภาค  
ครูร้อยละ 90 มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง 
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   วัดผลและประมินผลงานนิเทศ และงานพัฒนาการเรียนการ
สอน ได้ดำเนินการพัฒนา และกำกับติดตามนิเทศการเรียนการ
สอนของครูในรูปของกิจกรรม ดังนี้  
รายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 8 กลุ่ม
สาระฯ ตลอดจนรายงานผลการเรียนในแต่ละรายวิชาที่สอน
กิจกรรมรวบรวมและประมวลผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและ
กิจกรรมประกาศและรายงานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้
นักเรียนและผู้ปกครอง กิจกรรมการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการ
เรียนของนักเรียน กิจกรรมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
O-NET  
    เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้สำหร ับการประเมิน ค ือ แบบทดสอบ        
แบบบันทึกการนิเทศ จากการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ทำให้ครูมีการตรวจสอบ ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ของผู ้เรียน อย่างมีมีประสิทธิภาพ ประเมินจากสภาพจริง       
มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและ 
การจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
ผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง มีผลการประเมินดังนี้ 
    ครูร ้อยละ 96 มีการวัดและประเมินผลที ่ม ุ ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 ครูร้อยละ 100 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูล สะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 

    ดำเน ินการจ ัดกิจกรรมนิเทศภายใน คร ูและผู ้ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณืรวมทั้งให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื ่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด             
การเรียนรู้ 
เครื ่องมือที ่ใช้สำหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน แบบ
บันทึกการนิเทศ จาการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
   ครูร้อยละ 93.00 มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  
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สรุปผลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ            ระดับคุณภาพ : ดี 
คะแนน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) หมายถึง 

5 4.50 – 5.00 90.00 - 100 ยอดเยี่ยม 
4 3.50 – 4.49 65.00 – 89.99 ดีเลิศ 
3 2.50 – 3.49 60.00 – 64.99 ดี 
2 1.50 – 2.49 50.00 – 59.99 ปานกลาง 
1 1.00 – 1.49 0.00 – 49.99 กำลังพัฒนา 

 

จุดเด่น 
1. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
จุดควรพัฒนา 
1. ครูมีการแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 
2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
       ระดับคุณภาพ : ดี 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 
3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
5. โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่
เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
6. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
7. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

รายงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 
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สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 

 
จุดเด่น 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วมและได้ปรับ 
การเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

ครูนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
เครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot ฯลฯ 
          ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
          ครูวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถ 
นำขอ้มูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 
จุดควรพัฒนา 
         ครูควรตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่ 
โรงเรียนประกาศไว้เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
         ครูควรกำหนดคุณลักษณะอันพงึประสงค์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
การเรียนรู้ เนื้อหาสาระสำคัญของบทเรียน และให้ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  สมรรถนะ
สำคัญ 5 ด้าน รวมทั้งค่านิยมท่ีสถานศึกษากำหนดไว้เมื่อสอนจบรายวิชานั้น 
 
แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
         โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 
         โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
         โครงการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง  
         โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

1. โรงเรียนดำเนินการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) ให้กับคณะครูเพื่อส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน
รวมกันแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ PLC  
        2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้เห็นคุณค่า และมี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติจริง  

31 



งานประกันคุณภาพสถานศกึษา โรงเรียนนิวิฐราษฎรอ์ุปถัมภ์    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 35 

 

3.  โรงเรียนควรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งโดยบริหารจัดการตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
OBECQA และปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนให้สูงขึ้น  

4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1.  การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) จากเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.  จัดหาองค์กรเครือข่ายจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และร่วมกันดำเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อย่างต่อเนื่อง 
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ผลงานรางวัลครูบุคลากรทางการศึกษา 

(SSR หน้าเดียวครู) 

ผลงานรางวัลผู้บริหาร 

ผลงานรางวัลนักเรียน ระดับประเทศ 
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คําสั่งโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์อุปถัมภ์ 

ที่   ๔ /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกําหนด 
พร้อมทัง้จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา และดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง รายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี ประกอบกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้ มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงใน
การพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  จึงแต่งตั ้ง คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  

๑. นางสาวสุนันทา   พร้าวตะคุ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุวรรณา   พึ่งไทย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ         รองประธานกรรมการ 

๓. นางอภิญญา       เชียงทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล  กรรมการ  

๔. นายชาญชัย        คูณทา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กรรมการ 

๕. นางสาวเอกปภาดา ปกรณ์พิมุข หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 

๕. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง หัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

   หน้าที่  อำนวยการให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน ตรวจสอบ ทบทวน กำกับติดตาม ส่งเสริมและสนันสนุน  
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒. คณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    ๒.๑ คณะกรรมการดำเนินงาน 

  ๑.  นางสาวสุวรรณา พึ่งไทย ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางอภิญญา  เชียงทอง ครู คศ.๓ กรรมการ 
  ๓.  นายชาญชัย  คูณทา ครู คศ.๓ กรรมการ 
  ๔.  นางสาวเอกปภาดา  ปกรณ์พิมุข ครู คศ.๒ กรรมการ 
  ๕.  นางเสาวนีย์  คูณทา ครู คศ.๓ กรรมการ 
  ๖.  นางปริชาติ  พงษ์อัคคศิรา ครู คศ.๓ กรรมการ 
  ๗.  นางภัณฑิรา  จงอ่อน ครู คศ.๒ กรรมการ 
  ๘.  นางสาวนภัชรษร  ศรีภุมมา ครู คศ.๒ กรรมการ 
  ๙.  นางสาวรุ่งกมล  ล้ำตระกูล ครู คศ.๒ กรรมการ 
  ๑๐.  นางสาวอรุณวรรณ  วันสิม ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๑.  นางสาวไอลดา  เทียมทอง ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๒.  นางสาวลัดดา  ผลหมั่น ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๓.  นางสาวปรางทิพย์  จำเริญรัตนพันธุ์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๔.  นายวงศกร  พัฒนศรี ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๕.  นายศรัณย์  กัณทาทรัพย์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๖.  นางสาววิไลลักษณ์  ชิดปลัด ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๗.  นางสาวรัตนา  เวทการ ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๘.  นางสาวนวพัชญ์  ฉีดจันทร์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๙.  นางสาวอัจฉรียา  พรมประเสริฐ ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๒๐.  นายอภิสิทธิ์  มนต์พฤกษา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒๑.  นายนพสรรค์  ฉวีรัตน์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒๒.  นางธัญญา  แสนเลิศ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒๓.  นางสาวจุฑามาศ  มหัทธนะประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒๔.  นายอานุภาพ   พึ่งอุบล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒๕.  นายเกรียงศักดิ์   ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุกร 
  ๒๖.  นางสาวนฤชล   สุขนิธิยา ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและแนวทางการพัฒนางานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
         ๒. ชี้แจง ประสานงาน กํากับ ดูแล ติดตามผล และให้คําแนะนําในการดําเนินงาน 
         ๓. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
         ๔. ประสานงานข้อมูลกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๒ คณะกรรมการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้  
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
๑.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.๑.๖ ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

    ๑. นางสาวสุวรรณา      พ่ึงไทย ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวนภัชรษร     ศรีภุมมา ครู คศ.๒ รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางภัณฑิรา           จงอ่อน ครู คศ.๒ กรรมการ 
    ๔. นางสาวปรางทิพย์  จำเริญรัตนพัฒน์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
    ๕. นางสาวลัดดา       ผลมั่น ครู คศ.๑ กรรมการ 
    ๖. นางสาวอัจฉรียา    พรมประเสริฐ ครู คศ.๑ กรรมการ 
    ๗. นางสาวนวพัชญ์    ฉีดจันทร์ ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
    ๘. นางธัญญา          แสนเลิศ                          ครูผู้ช่วย                           กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ วางแผน ดําเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลดังรายละเอียดในมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 
          สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพิจารณา  และตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ    
          การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานที่กําหนด 
๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    ๑. นางสาวไอลดา       เทียมทอง                      ครู ศศ.๑                           ประธาน 
    ๒. นางสาวอรุณวรรณ  วรรณสิม                       ครู ศศ.๑                           รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายวงศกร           พัฒนศรี                        ครู ศศ.๑                           กรรมการ 
    ๔. นางสาวจุฑามาศ  มหัทธนะประดิษฐ์               ครูผู้ช่วย                           กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ วางแผน ดําเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลดังรายละเอียดในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
         สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพิจารณา และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ๖ ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
    ๑. นางเสาวนีย์     คูณทา                              ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางปริชาติ      พงษ์อัคคศิรา                      ครู คศ.๓ รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวรัตนา   เวทการ                             ครู คศ.๑ กรรมการ 
    ๔. นางภัณฑิรา     จงอ่อน                              ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ วางแผน ดําเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลดังรายละเอียดในมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา    
          ที่เก่ียวข้องกับประเด็นพิจารณา รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารและ                        
          การจัดการของโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมถ์ และ ตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน ส่งเสริม พัฒนา 
 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒ ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๑. นายเกรียงศักดิ์     ศรีบุญเรือง  ครูผู้ข่วย ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวนฤชล      สุขนิธิยา ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวสัมมาวดี   สันตยารมณ ์ ครู Teacher For Thailand กรรมการ 
    ๔. นางสาวชิวาพร      กาญจนคช ครู Teacher For Thailand กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่๑. วางแผน ดําเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลดังรายละเอียดในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 
         ๒. ประสานงานดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ๓. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓ การดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    ๑. นางสาวไอลดา    เทียมทอม ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวนวพัชญ์   ฉีดจันทร์ ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวรุ่งกมล    ลิ้มตระกลู  ครู คศ.๒ กรรมการ 
    ๔. นานายนพสรรค์   ฉวีรัตน์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ วางแผน ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
          กลุ่มเป้าหมาย รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          และ ตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ๑. นางอภิญญา             เชียงทอง ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางปริชาติ              พงษอั์คคศิรา                      ครู คศ.๓ รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายพงศกร              พัฒนกิตติเวทย์  ครู จ้างสอน กรรมการ 
    ๔. นางสาววิไลลักษณ์      ชิดปลัด ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร              
         การว่าจ้าง อีกทั้งการพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในทางการพัฒนาบุคลากรให้มี    
         ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
    ๑. นายอภิสิทธิ์              มนต์พฤกษา ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวอรุณวรรณ     วันสิม ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายศรัณย์               กัณทาทรัพย ์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
    ๔. นางสารรัตนา            เวทการ คร ูคศ.๑ กรรมการแลเลขานุการ 
หน้าที ่วางแผน ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
         และ ตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการดำเนินการ 
 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๖ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
    ๑. นางสาวนภัชรษร  ศรีภุมมา ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวจุฑามาศ  มหัทธนะประดิษฐ์ ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
    ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระ คร ู กรรมการ 
    ๔. นายนพสรรค์      ฉวีรัตน์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ วางแผน การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
         ตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการดำเนินการ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๓.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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  ๑.  นางสาวสุวรรณา พึ่งไทย ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางอภิญญา  เชียงทอง ครู คศ.๓ รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายชาญชัย  คูณทา ครู คศ.๓ กรรมการ 
  ๔.  นางสาวเอกปภาดา  ปกรณ์พิมุข ครู คศ.๒ กรรมการ 
  ๕.  นางเสาวนีย์  คูณทา ครู คศ.๓ กรรมการ 
  ๖.  นางปริชาติ  พงษ์อัคคศิรา ครู คศ.๓ กรรมการ 
  ๗.  นางภัณฑิรา  จงอ่อน ครู คศ.๒ กรรมการ 
  ๘.  นางสาวนภัชรษร  ศรีภุมมา ครู คศ.๒ กรรมการ 
  ๙.  นางสาวรุ่งกมล  ล้ำตระกูล ครู คศ.๒ กรรมการ 
  ๑๐.  นางสาวอรุณวรรณ  วันสิม ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๑.  นางสาวไอลดา  เทียมทอง ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๒.  นางสาวลัดดา  ผลหมั่น ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๓.  นางสาวปรางทิพย์  จำเริญรัตนพันธุ์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๔.  นายวงศกร  พัฒนศรี ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๕.  นายศรัณย์  กัณทาทรัพย์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๖.  นางสาววิไลลักษณ์  ชิดปลัด ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๗.  นางสาวรัตนา  เวทการ ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๘.  นางสาวนวพัชญ์  ฉีดจันทร์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๑๙.  นางสาวอัจฉรียา  พรมประเสริฐ ครู คศ.๑ กรรมการ 
  ๒๐.  นายอภิสิทธิ์  มนต์พฤกษา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒๑.  นายนพสรรค์  ฉวีรัตน์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒๒.  นางธัญญา  แสนเลิศ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒๓.  นางสาวจุฑามาศ  มหัทธนะประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒๔.  นายอานุภาพ   พึ่งอุบล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒๕.  นายเกรียงศักดิ์   ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุกร 
  ๒๖.  นางสาวนฤชล   สุขนิธิยา ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่วางแผน ดำเนินการ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน 
         ชีวิตได้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้การบริหารจัดการชั้นเรียน 
         เชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  และ ตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน  
         ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวบรวมร่องรอยและหลักฐานผลการดำเนินการ 
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                 ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยสําเร็จลุล่วงและเกิดผลดีต้อทางราชการ  

 

๓. คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   ๓.๑ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลกลุม่บริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๑. นายเกรียงศักดิ์     ศรีบุญเรือง  ครูผู้ข่วย ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวนฤชล      สุขนิธิยา ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางสาวสัมมาวดี   สันนตยารมณ์ ครู Teacher For Thailand กรรมการ 
    ๔. นางสาวชิวาพร     กาญจนคช ครู Teacher For Thailand กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ผลการพัฒนานักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องแหล่งเรียนรู้ใน
กลุม่สาระการเรียนรู้ให้เป็นระบบและเปน็ปจัจุบันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวม 
 
๓.๒ คณะกรรมการจัดทําเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   ๑. นางสาวสุวรรณา พึ่งไทย ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวนภัชรษร  ศรีภุมมา ครู คศ.๒ รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวไอลดา  เทียมทอง ครู คศ.๑ กรรมการ 
   ๔. นางสาวปรางทิพย์  จำเริญรัตนพันธุ์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
   ๕. นางสาวนวพัชญ์  ฉีดจันทร์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
   ๖. นางธัญญา  แสนเลิศ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
   ๗. นายนพสรรค์  ฉวีรัตน์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
   ๘. นายเกรียงศักดิ์   ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุกร 
หน้าที่  ๑. รวมรวมข้อมูลจากกลุ่มสาระการเรียนรู้กลม่บริหาร และข้อมูลผลการประเมินภายใน 
         ๒. ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน 
         ๓. คัดเลือกภาพกิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
         ๔. ออกแบบปกและดูแลการจัดทํารูปเล่ม 
         ๕. จัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
         เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด                     
         รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
 

 

 

             สั่ง ณ  วันที่   ๒๕   กรกฎาคม   พ.ศ ๒๕๖๒ 

 
(นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดําเนินการตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดทํารายงาน
พัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจําทุกปี 

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงได้ดําเนินการ
ประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา พร้อมทั้งได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน กิจกรรมที่สอดคล้องกับตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั ้นในรอบปีการศึกษา  และได้ดำเนินการรายงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นทุกโครงการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีมติเห็นชอบอนุมัติให้นำรายงานการประเมินตนเองไปวางแผนพัฒนางาน                
ในปีการศึกษาต่อไปและเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

(นายทวีป เปาอินทร์)  

                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                          โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

                                                                                  30 เมษายน 2563 
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