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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

 
การให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

 
 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พ้ืนฐานโรง เ รี ยน เลาขวัญราษฎร์บ ารุ ง  
ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                        ( นายจักริน   เชื้องาม) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

        โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
(SAR ฉบับผู้บริหาร) 

 
  โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดเป็นประจ าทุกปี  
 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา2561 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี  ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่
สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียนครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับ
นี้จะเป็น ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

       
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
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ตอนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1 ข้อมูลทั่วไป 

  1.1 ชื่อโรงเรียน เลาขวัญราษฎร์บ ารุง ที่ตั้ง 137 หมู่ที่ 5 ต าบลเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  

   โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๗6-210  โทรสาร ๐๓๔-๕76-211 website : http://www.lk.ac.th   
1.2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
1.4 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
1.5 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ ดังนี้ 

    ต าบลหนองประดู่    ต าบลเลาขวัญ     ต าบลหนองนกแก้ว 
    ต าบลหนองโสน      ต าบลหนองปลิง    ต าบลหนองฝ้าย     ต าบลทุ่งกระบ่ า 
2 ข้อมูลผู้บริหาร 

2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล   นายสุริยะ   จันทร์สนอง    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท     

ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  26 ธันวาคม พ.ศ.2558 
    2.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2.2.1 ชื่อ-สกุล   ..............-....................    วุฒิการศึกษาสูงสุด  .........................-................................ 
ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ...................................... 

2.2.2 ชื่อ-สกุล   ..............-....................    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ..........................-............................... 
 
3 ข้อมูลผู้บริหาร (ณ วันที่  3 ธันวาคม 2561  ) 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 91 92 183 36.60 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 87 88 175 29.10 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 71 78 149 29.80 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 48 92 140 28.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 43 57 100 33.30 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 44 69 113 28.25 

รวม 28 384 476 860 30.71 
 
 
 
 

http://www.lk/


 

 

4 ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ป ี

1 นายสุรยิะ  จันทรส์นอง 53 26 ผอ. ศษ.ม. 
บริหารงาน

ศึกษา 
- 

105 

2 นางเวชิตา  บางแก้ว 48 22 ครู คศ.3 วท.บ. พืชศาสตร ์
วิชา
เกษตรกรรม   
ม.3-6    

20 

3 นางสาวรัตนาภรณ์   
ลักขณาพินิจ  

45 15 ครู คศ.3 ศษ.ม 
บริหาร

การศึกษา 

วิชา การงาน
พื้นฐาน
(คอมพิวเตอร์) ,
คอมพิวเตอร์
เพิ่มเตมิ    
ม.5-6    

16 

4 นายสมศักดิ์ สุกลุธนาศร 60 38 ครู คศ.2 ศบ. 
แนะแนว

มัธยมศึกษา 
วิชาภาษาไทย  
ม.6     

12 

5 นางธนิฐา    ก่ าพันธ์ดี 43 20 ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

วิชา 
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน, 
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเตมิ   
ม.1-2     

41 

6 นายชูศักดิ์    ชิวปรีชา 42 14 ครู คศ.2 ศษ.บ. 
บริหาร

การศึกษา 

วิชา การ
ปกครองและ
กฎหมาย , 
เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร4์   
ม.4- ม.6   

16 

7 
นางสาวสุนัน   
สุกุลธนาศร 

43 12 ครู คศ.2 วท.ม. 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชา 
คอมพิวเตอร์
IS2  ม.2,ม.4   

14 

8 นางสาวมยุรา  บุญมาก 42 14 ครู คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร ์
วิชาวิทยา-
ศาสตร์พื้นฐาน  
ม.2   

15 

9 นายพีรัชย์     เพิ่มพูล 54 15 ครู คศ.3 ค.บ. 
อุตสาหกรรม

ศิลป ์
วิชางานช่าง
พื้นฐาน ม. 2   

13 

10 นางสาวภิรญัรัช ลือกิจ 40 9 ครู คศ.2 ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 

วิชาภาษาไทย
พื้นฐาน,
ภาษาไทย
เพิ่มเตมิ  
ม.4/1-2   

16 



 

 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ป ี

11 นายนพดล  เขียววิราช 37 10 ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร ์

วิชา
คณิตศาสตร์ 
ม.1,ม.3,ม.5,
ม.6  

12 

12 นายบรรหาร  เชื้อทอง 36 10 ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร ์

วิชา 
คณิตศาสตร์
พื้นฐาน , 
คณิตศาสตร์
เพิ่มเตมิ  ม.6   

20 

13 นายประคณุ สาระศาลิน 43 10 ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร ์

วิชา
คณิตศาสตร์  
ม,1 ม. ม.2 ,
ม.4  

12 

14 
นางสาวรุ่งรัตน์  
แผนสมบญุ 

37 9 ครู คศ.2 ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 

วิชา สังคม
ศึกษาพื้นฐาน
,ประวัติศาสตร์  
ม.3,ม.4,ม.6      

16 

15 นายเจรญิ  โพธ์ิทอง 37 9 ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร ์
วิชา
คณิตศาสตร์
พื้นฐาน ม.3    

20 

16 
 
นายองอาจ จันทร์คลาย 
 

40 9 ครู คศ.2 ศษ.บ. 
บริหาร

การศึกษา 

วิชาสังคม
ศึกษาพื้นฐาน  
ม.2, ม.4/1-2  
,ม.5/1-2  

20 
 
 

17 นางสาวบัณฑติ เพิ่มพูน 33 7 ครู คศ.2 วท.ม. 
พิษวิทยาทาง
อาหารและ
โภชนาการ 

วิชา 
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน , 
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ  ม.1, 
ม.4     

12 

18 นายเสกสันต ์เทียนสมใจ 37 8 ครู คศ.1 ค.บ. 

สาขา
เทคโนโลยี

และนวัตกรรม
การศึกษา 

วิชา 
คอมพิวเตอร ์  
ม.1   

14 

19 นางสาวยุวด ี   ศิลาด ี 30 7 ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
วิชา 
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน  ม.6   

41 

20 นายคชานนท์ ธนะสกุล 29 4 ครู คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์

วิชา 
คณิตศาสตร์
พื้นฐาน  ม.2 , 
ม.4     

12 



 

 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ป ี

21 
นางสาวทิพย์สุดา 
ประดาสุข 

30 5 ครู คศ.1 ศษ.บ. ชีววิทยา 
วิชา ชีววิทยา    
ม.4-ม.6  

12 
 

22 นายวินัส รุ่งรจนา 38 5 ครู คศ.1 วท.บ 
วิทยาศาสตร์

กีฬา 

วิชา สุขและ
พลศึกษา   
ม.1 , ม.4    

20 

23 
นายอิสรารัตน์  
รัตนวงศ์วาคิน 

35 5 ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 

วิชา ประวัต
ศาสตร,์ระพุทธ
ศาสนา,ศาสนา  
ศิลธรรม 
จริยธรรม    
ม.2,ม.3,ม.5,
ม.6   

12 

24 
นางสาวกนิษฐา  
สุธารักษ์ศักดา 

35 4 ครู คศ.1 ศ.บ. ศิลปะไทย 
วิชา ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)    
ม.ต้น,ม.ปลาย   

12 

25 นางวิไล วรรณบรูณ ์ 37 4 ครู คศ.1 วท.บ. เคม ี

วิชา เคมี
เพิ่มเตมิ1, 
เคมีเพิ่มเติม3,
เคมีเพิ่มเติม5    
ม.4-ม.6  

15 

26 
นางสาวลักษิกา  
ศรีบรรพต 

29 4 ครู คศ.1 กศ.บ. 
การสอน
ภาษาจีน 

วิชา ภาษาจีน
เบื้องต้น 2,4,6  
ภาษาจีนกลาง
1, รอบรู้
ภาษาจีน 2  
ม.1,ม.2,ม.4-
ม.6   

12 

27 
นางสาวราตรี   
ศรีสองเมือง 

30 4 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

วิชา
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน, 
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเตมิ ม.4 ,
ม.6   

16 

28 นางนฤมล  ช้ีศรทอง 29 4 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

วิชา 
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ,
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเตมิ ม.4,
ม.6   

 
 
 

50 
 
 
 
 



 

 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ป ี

29 นางสาววิลัยพร  ศรีบุระ 30 4 ครู คศ.1 กศ.บ. 
การสอน
ฟิสิกส ์

วิชา ออกแบบ
และเทคโนโลย,ี
โครงงานวิทย์
ฟิสิกส์เพิ่มเติม   
ม.1,ม.2,ม.5, 
ม.6   

12 

30 นางสาวศิวพร  พรมข า 27 4 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
วิชาภาษาไทย 
ม.1    

18 

31 
นางสาวกนิษฐา   
พลอยงาม 

31 4 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
วิชาภาษาไทย 
ม.3    

16 

32 นางสาวปิยะพร อินมอญ 28 3 ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 

วิชา สังคม
ศึกษาพื้นฐาน, 
หน้าท่ีพลเมือง,
วิถีชีวิต ม.1, 
ม.2,ม.5   

12 

33 
นางสาวรุ่งกาญจน์  
เกตุขาว 

27 3 ครู คศ.1 กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ม.3       

13 

34 นางสาวนรพร ทองทิพย์ 43 3 ครู คศ.1 ค.บ. พลศึกษา 
วิชา สุขศึกา
ละพลศึกษา  
ม.3, ม.6   

12 

35 นายกมลชัย  ธิยะศริ ิ 28 3 ครู คศ.1 ค.บ. ฟิสิกส ์

วิชา 
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน,ฟิสิกส์
เพิ่มเตมิ,
พลังงาน
แสงอาทิตย,์
พันธุกรรมฯ  
ม.1,ม.4,ม.5, 
ม.6    

12 

36 
นางสาวสุภาวดี 
พุทธรักษา 

26 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์

วิชาคณิต-
ศาสตร์พื้นฐาน
,คณิตศาสตร์
เพิ่มเตมิ    
ม.1,ม.2   

12 

37 นางสาวกุลิสรา มากศริ ิ 44 2 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. 
บรรณารักษ- 
ศาสตร์และ
นิเทศศาสตร ์

วิชา ความ
เรียงช้ันสูง
(IS2)  ม.2  

16 

38 นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ ์ 26 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
ศิลปกรรม

ศึกษา 

วิชา ศิลปะ
(ดนตรี) 
ม.1-ม.6   

15 



 

 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ป ี

39 นางสาวนิสา ค าหอมกุล 25 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. 
ภาษาอังกฤษ

ศึกษา 

วิชา 
ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน  ม.2  

16 

40 นางรัตนากร สงคราม 27 3 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ ฟิสิกส ์

วิชา
วิทยาศาสตร์  
ม.2,3,4   
 

- 

41 นายมาโนช เนียมแก้ว 24 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
วิชาภาษาไทย  
ม.2,ม.4,ม.5   

- 

42 นายภาคภมูิ เครือแก้ว 27 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา 
วิชา สุขศึกษา
และพลศึกษา   
ม.2,ม.5,ม.6    

- 

43 
นางสาวสุวนันท์  
สินธุวงษ ์

24 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

วิชา
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเตมิ/ภาษา-
อังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  ม.2,ม.
3,ม.5   

- 

44 นางสาวพัชรีพร วงศค า 25 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. 
การสอน
ภาษาจีน 

วิชาภาษาจีน
เบื้องต้น / 
ภาษาจีนกลาง/ 
ภาษาจีนเพิ่อ
อาชีพ 
ม.1,3,4,5,6   

- 

45 นายศรัญญู เพชรัตน ์ 33 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
วิชา พระพุทธ
ประวัติศาสตร์   
ม.1-ม.3  

- 

46 นางสาวเรณู โตแก้ว 34 3 เดือน ครูผู้ช่วย คศ.บ. 
คหกรรม

ทั่วไป-ธุรกิจ
งานประดิษฐ ์

วิชา งานบ้าน/ 
งานเกษตร/ 
การงาน
พื้นฐาน/ งาน
ประดิษฐ์     
ม.1,3,4   

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 
นางสาวดวงรัตน์  
รัตนพงษ ์

36 8 นศ.บ. 
นิเทศและวิทยุ
โทรทัศน ์

วิชานาฏศิลป์  
ม.ต้น,ม.ปลาย   

เขต 

 
 ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 
นางสาวเมธินี   
เบ็ญพาด 

25 8 เดือน 
ปริญญา

ตร ี
ภาษาอังกฤษ

ศึกษา 

- ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ม.5 
- ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเตมิ ม.5 
- ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ ม.
6/2 

รายได้
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
อาคารเรียนจ านวน  ๒  หลัง     อาคารประกอบ   ๑๒   หลัง 
ส้วม   ๖   หลัง   สระว่ายน้ า  -   สระ   สนามฟุตบอล  ๑  สนาม  สนามบาสเก็ตบอล  ๑   สนาม 
สนามวอลเลย์บอล   ๒  สนาม   สนามตะกร้อ  ๑   สนาม 

 
6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ จากค าบอกกล่าวอันน่าเชื่อได้ว่า ชื่อชุมชน “เลาขวัญ”  
มาจากราษฎรเชื้อสายลาว ที่ได้อพยพมาตั้งถ่ินฐานอยู่บ้านเกาะล้านเก่า มีอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา อาศัย
แหล่งน้ าจากหนองน้ าชื่อ “หนองบ้านเก่า” และล าน้ า “คลองหมื่นเทพ” คลองดังกล่าวถือเป็นแหล่งน้ าส าคัญ
ในการใช้อุปโภคและบริโภคด้วย ราษฎรได้มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีและมีความอุดมสมบูรณ์จึงได้ชักชวน
ญาติพ่ีน้องของตนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพ่ิมขึ้นได้เรียกขานชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเหล่าเดียวกัน”ซึ่งตามภาษาพูดสั้นๆ 
ว่า “บ้านเหล่ากัน” ตามส าเนียงลาวที่เป็นภาพูดของชาวบ้าน 
 ต่อมาราษฎรได้บุกเบิกแผ้วถางป่าไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านประมาณ  ๒  กิโลเมตร 
พบ อุโบสถ์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อว่า “วัดหยอกจิกด่าน”  ราษฎรมีความเลื่อมใสศรัทธา 
คิดจะบ ารุงบูรณะวัด เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของราษฎรด้วยกัน จึงได้บอกกล่าวไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ 
ได้ช่วยเหลือบ ารุงบูรณะวัด ราษฎรหมู่บ้านอ่ืนๆ ได้เรียกชาวบ้านชุมชนนี้ตามความคิดใฝ่ฝันที่จะบ ารุงบูรณะ  
วัดว่า“ชาวลาวฝัน”ภายหลังจากนั้นชาวบ้านหนองกระทุ่ม  อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้อพยพ   
เข้ามาอยู่เพ่ิมขึ้น  หลายปีต่อมาชื่อดังกล่าวได้เพ้ียนไปเป็น “หมู่บ้านเลาขวัญ” เมื่อชุมชนเพ่ิมมากขึ้นได้ขยาย
เป็นต าบลเลาขวัญ ขึ้นกับอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๑ ทางราชการเห็นว่าพ้ืนที่ของต าบลเลาขวัญมีพ้ืนที่กว้างขวางประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่น การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอมีความล าบากและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง   
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกฐานะต าบลเลาขวัญเป็นกิ่งอ าเภอ
เลาขวัญ โดยมีเขตการปกครอง ๓ ต าบล ประกอบด้วย ๑) ต าบลเลาขวัญ  ๒) ต าบลหนองประดู่   
๓) ต าบลหนองโสน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ยกฐานะเป็น “อ าเภอเลาขวัญ”การจัดชั้นอ าเภอทั่ว
ประเทศ อ าเภอเลาขวัญเป็นอ าเภอชั้น ๔     
 
7 แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
  

แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
๑.ห้องบูรณาการ 
๒.ห้องดนตร ี
๓.ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๔.อาคารฝึกงาน 
๕.สวนสมุนไพร 

ฯลฯ 
 
 
 

ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 

 



 

 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
- ผ้าทอ 
- เบญจรงค ์
- เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ 

ฯลฯ 

๕ 
๓ 
๓ 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 

ชื่อนางจ ารัส  มณีจินดา    การทอผ้าเลาขวัญ 
 
8 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       8.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา - เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการ
โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8  

ผู้บริหาร - เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 สหวิทยาเขตพลอยไพลิน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8  

  
ผลงานดีเด่นผู้บริหารและครู 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง รางวัล 

1 นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อ านวยการโรงเรียน - เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 สหวิทยาเขต
พลอยไพลิน 

2 นางสาวพเยาว์ สาละสาลิน คร ู - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2562  ระดับสถานศึกษา 

- ผู้ปฏิบัติงานวิจัยตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ระดับดีเด่น 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง รางวัล 

3 นายประคุณ สาระศาลิน คร ู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2562  ระดับสถานศึกษา 

4 นางสาวมยุรา บุญมาก คร ู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2562  ระดับสถานศึกษา 

5 นางนฤมล ชี้ศรทอง คร ู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2562  ระดับสถานศึกษา 

6 นางสาวรุ่งรัตน์ แผนสมบุญ คร ู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2562  ระดับสถานศึกษา 

7 นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา คร ู ครูดีไม่มีอบายมุข 

8 นายองอาจ จันทร์คลาย คร ู เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

9 นายพีรัชย์ เพิ่มพูล คร ู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2562  ระดับสถานศึกษา 

10 นายสมศักดิ์  สุกุลธนาศร คร ู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 สหวิทยาเขตพลอย
ไพลิน 

11 นายวิชชุ สภุาพเสรีพงศ์ คร ู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2562  ระดับสถานศึกษา 

12 นางสาวสุนัน สุกุลธนาศร คร ู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2562  ระดับสถานศึกษา 

13 นายวินัส รุ่งรจนา คร ู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2562  ระดับสถานศึกษา 

 
 
        8.2  งาน/โครงการ/กจิกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 
1 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
 

- เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

 
 



 

 

ตอนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ภายในปี 2562 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียน
เป็นคนดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 

 พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

 
 เป้าหมาย  (Goal) 
   “เพ่ือให้ผู้เรียน มีคุณธรรม เป็นคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีทักษะในการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค          
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นทันสมัย และจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 
2. อัตลักษณ์ 

 มารยาทดี มีน้ าใจ 
 

3. เอกลักษณ์ 

รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม 

 

 

 

 

 



 

 

4. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดี 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ระดับดี 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดี 
3. มีการบรหิารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ระดับดี 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ระดับดี 

 
5. งาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่รายงาน) 
 

ล าดับ ชื่อกลุ่มบริหารงาน/โครงการ 
งบอุดหนุน 

งบพัฒนา
ผู้เรียน งบอ่ืนๆ 

ผู้รับผิดชอบ 
3,133,900 786,090 

    กลุ่มบริหารงานวิชาการ    

1 
โครงการในฝันสู่มาตรฐานสากล รองรับ
เข้า 

58,000 
  

ครูรัตนาภรณ์ 

  สู่ประชาคมอาเซียน     

 

กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์จัดเก็บกล่อง
เปิด-ปิด โปรเจคเตอร์ ทีวี เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

15,000 
  

 

 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 2 ภาคเรียน 12,000    
 กิจกรรมอบรมและพัฒนาบุคลากร   3,000    

 
กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ
ในมีการประเมินต่างๆ 

28,000 
  

 

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ 20,000    ครูรัตนาภรณ์ 
  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7,000 
  

 

 
กิจกรรมจัดเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินภายในสถานศึกษา 

13,000 
  

 

3 
โครงการปรับปรุงเทคโนโลยี และพัฒนา
สื่อนวัตกรรมการศึกษา 55,000    

ครูบรรหาร 
 

 
ปรับปรุงความเร็วระบบอินเตอร์เน็ตใน
การจัดการเรียนการสอน 

17,500 
  

 

 จัดป้ายนิเทศภายในและภายนอกห้องเรียน 27,500    
      



 

 

ล าดับ ชื่อกลุ่มบริหารงาน/โครงการ 
งบอุดหนุน 

งบพัฒนา
ผู้เรียน งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

3,133,900 786,090 

 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน 

10,000    

4 
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 

20,000   ครูรุ่งกาญจน์ 

 
กิจกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาส าหรับครู 

5,100    

 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
โดยการบูรณาการ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

12,000    

 
กิจกรรมการจัดนิทรรศการหรือขยายผล
การด าเนินงานสะเต็มศึกษา 

2,900    

5 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียน 

1,500   ครูรุ่งกาญจน์ 

6 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
วิชาการด้านการวัดผลเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา 

250,000   ครูยุวดี 

 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียน 

70,000    

 
กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการวัดผล
รายวิชา และงานวิชาการ 

147,000    

 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การ
วัดผลระดับชาติ 

32,000    

7 
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
งานทะเบียนนักเรียน 

35,000   ครูบรรหาร 

 งานรับนักเรียน 15,000    
 งานจัดท าเอกสารงานทะเบียน 20,000    

8 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 

10,000   ครูบรรหาร 

 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000    
 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2,000    
 งานส่งเสริม เชิดชูและพัฒนาการเรียนรู้ 3,000    

9 
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ
ส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ 

60,000   ครูกุลิสรา 

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2,100    
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2,300    



 

 

ล าดับ ชื่อกลุ่มบริหารงาน/โครงการ 
งบอุดหนุน 

งบพัฒนา
ผู้เรียน งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

3,133,900 786,090 

 
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือ เตรียม
ความพร้อมในการให้บริการ 

55,600    

10 
โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

3,000   ครูลักษิกา 

11 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 3,000   ครูลักษิกา 

12 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

261,800   
ครูเวชิตา 

ครูรัตนาภรณ์ 

 
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

58,244    

 กิจกรรมสร้างห้องเรียนพอเพียง 203,556    

13 
โครงการแนะแนวอ าลาและ
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

20,000   
ครูสมศักดิ์ 
ครูสุนัน 

 
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและแนะแนว
การศึกษาต่อ 

6,000    

 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบ
ประกาศนียบัตร 

13,000    

 กิจกรรมการบริการทุนการศึกษา 1,000    
14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน 35,000   ครูพเยาว์ 

 การสอนภาษาไทย     
 กิจกรรม สืบสานกวีกานต์ วันภาษาไทย 15,000    
 กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน 15,000    
 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 5,000    

15 โครงการพัฒนาอัจฉริยทางคณิตศาสตร์ 20,000   ครูเจริญ 

 
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
คณิตศาสตร์ 

10,000    

 
การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 

5,000    

 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

2,500    

 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 2,500    
16 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และ 50,000   ครูทิพย์สุดา 

 สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์     

 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระฯ และสัปดาห์วิชาการ 

45,000    

 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 5,000    



 

 

ล าดับ ชื่อกลุ่มบริหารงาน/โครงการ 
งบอุดหนุน 

งบพัฒนา
ผู้เรียน งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

3,133,900 786,090 

17 
โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 

55,000   ครูธนิฐา 

 กิจกรรมวันคริสต์มาส 6,150    
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 37,200    
 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 11,650    

18 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

20,000   ครูชูศักดิ์ 

 กิจกรรม โอทอปเลาขวัญ 1,000    
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3,000    
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 10,000    
 กิจกรรมวันอาเซียน 6,000    

19 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้มุ่งสู่
อาชีพ 

45,000   ครูสุนัน 

 กิจกรรมงานเกษตรกรรม 13,400    
 กิจกรรมงานคอมพิวเตอร์ 21,600    
 กิจกรรมงานอุตสาหกรรม 10,000    

20 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬา 

40,000   ครูนรพร 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน 
และภายนอก 

24,600    

 กิจกรรมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 13,000    
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2,400    

21 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อ
ความเป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป ์

30,000   ครูกนิษฐา 

 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านศิลปะ                                                4,610    
 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี 16,850    
 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ 8,540    

22 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน  50,000  ครูสุนัน 
 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้     

23 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานกิจการ  5,000  ครูอรรถพล 
 นักศึกษาวิชาทหาร     
 การฝึกภาคสนาม  2,000   
 ปฏิญาณตนสวนสนาม ของ นศท.  500   



 

 

ล าดับ ชื่อกลุ่มบริหารงาน/โครงการ 
งบอุดหนุน 

งบพัฒนา
ผู้เรียน งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

3,133,900 786,090 
 ฝึกทบทวน  2,000   
 รับสมัคร นศท.  250   
 การฝึกภาคที่ตั้ง  250   

24 โครงการศิลปหัตถกรรม  290,800  ครูรัตนาภรณ์ 

 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 85,800   

 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ภาคกลาง-ภาคตะวันออก 

 200,000   

 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการอ่ืนๆ  
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

 5,000   

25 โครงการเพิ่มศักยภาพกิจกรรมลูกเสือ -  250,000  ครูวินัส 
 เนตรนาร ี     
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม  240,000   
 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ  5,000   
 กิจกรรมวันราชสดุดี  5,000   

26 โครงการทัศนศึกษา   145,290  
27 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  45,000  ครูมาลัย 

 รวมโครงการวิชาการ 1,092,300 786,090   
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     

28 
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
งบประมาณ 

799,600   
ครูเวชิตา 
และคณะ 

 กิจกรรมการเงิน 10,000    
 กิจกรรมงานบัญชี 1,000    
 กิจกรรมงานพัสดุและสินทรัพย์ 15,000    
 กิจกรรมงานควบคุมภายใน 1,000    
 กิจกรรมงานแผนงาน 25,000    
 กิจกรรมสาธารณูปโภค 747,600    
 รวมโครงการงบประมาณ 799,600    
  กลุ่มบริหารงานบุคคล     

29 
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

78,000   ครูพเยาว์ 

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 20,000    
 กิจกรรมสัปดาห์วันครู 3,000    
 กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ (วันเกิด ยกย่อง) 5,000    
 กิจกรรมงานสารบรรณบุคคล 10,000    



 

 

ล าดับ ชื่อกลุ่มบริหารงาน/โครงการ 
งบอุดหนุน 

งบพัฒนา
ผู้เรียน งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

3,133,900 786,090 

 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู 
(เดินทางไปราชการ) 

40,000    

30 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอน (จ้างบุคลากร) 

  226,800 
ครูศรีรัตน์ 
(รายได้) 

 กิจกรรมจ้างนักการภารโรง   113,400  
 กิจกรรมจ้างพนักงานขับรถยนต์   113,400  

31 
โครงการพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพโดย
วิธีศึกษาดูงาน 

150,000   ครูพเยาว์ 

 รวมโครงการบุคคล 228,000  226,800  
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป     

32 
โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
สร้างสรรค์ ร.ร. 

20,000   ครูภิรัญรัช 

 
จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
ประชาสัมพันธ์ 

20,000    

 วารสารโรงเรียน   50,000 (บริจาค) 
33 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสวัสดิการ 4,000   ครูมยุรา 

34 
โครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

37,000   ครูนพดล 

 กิจกรรม อุปกรณ์ท าความสะอาด  25,000   

 
กิจกรรม เครื่องมือช่างและวัสดุซ่อมแซม
ห้องเรียนและอาคาร 

 10,000   

 
กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม รับ
การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

 2,000   

35 โครงการส่งเสริมโสตทัศนศึกษา 65,000   ครูเสกสันต์ 

 
จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคและอุปกรณ์
ภายในห้องโสตและท่ีต่างภายในโรงเรียน 

64,000    

 
ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคและ
อุปกรณ์ภายในห้องโสตและที่ต่างภายใน
โรงเรียน 

1,000    

36 โครงการสัมพันธ์ชุมชน 3,000   ครูสมศักดิ์ 
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านสัญจร 1,000    

 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

1,000    

 
กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน 

1,000    



 

 

ล าดับ ชื่อกลุ่มบริหารงาน/โครงการ 
งบอุดหนุน 

งบพัฒนา
ผู้เรียน งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

3,133,900 786,090 
37 โครงการส่งเสริมงานสารบรรณ 50,000   ครูราตรี 
38 โครงการโรงเรียนธนาคาร 5,000   ครูกนิษฐา (2) 

39 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ห้อง
พยาบาล) 15,000   ครูนรพร 

 กิจกรรมงานปรับปรุงห้องพยาบาล 1,000    

 
กิจกรรม จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาล 4,000    

 กิจกรรมบ ารุงดูแลรักษาเครื่องกรองน้ า 10,000    
40 โครงการส่งเสริมยานพาหนะ 170,000   ครูอรรถพล 

 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 120,000    
 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 50,000    

41 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 200,000   ครูนพดล 

 ปรับปรุงห้องเรียน 100,000    
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 100,000    

42 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 3,000   ครูเจริญ 
  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     

43 โครงการโรงเรียนสีขาว 20,000   ครูองอาจ 

 
กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
และเอดส์ 10,000    

 
กิจกรรมอบรมรู้ทันภัยโรคเอดส์ และยา
เสพติด 10,000    

44 
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบงาน
กิจการ นร. 10,000   ครูรุ่งรัตน์ 

45 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 9,000   ครูสุนันท ์
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1,000    

 
กิจกรรมการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

8,000 
   

46 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 10,000   ครูวิชช ุ

 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการ
จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม 8,000    

 กิจกรรมจัดท าป้ายนิเทศกิจกรรม 2,000    

47 

โครงการส่งเสริมระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 8,000   

ครูคชานนท์ 
ครูเจริญ 



 

 

ล าดับ ชื่อกลุ่มบริหารงาน/โครงการ 
งบอุดหนุน 

งบพัฒนา
ผู้เรียน งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

3,133,900 786,090 
 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,100    
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 5,500    
 กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย 1,400    

48 โครงการวันส าคัญ 50,000   ครูองอาจ 
 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 10,000    
 วันไหว้ครู 3,500    
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ 3,500    
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 5,000    
 กิจกรรมวันปิยมหาราช 1,500    
 วันปีใหม่ 11,500    
 ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 15,000    

49 โครงการโรงเรียนสุจริต 15,000   
ครูวินัส, 
ครูเจริญ 

 รวมโครงการกิจการนักเรียน 122,000    
 รวมทุกโครงการ ปีงบ 61 2,813,900 786,090 274,800  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง ประเมิน    
ได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูล
ที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้ เรียน   
คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

 มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ คือ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี และดีเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับ
คุณภาพ ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1. ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ผลการเรียนรู้ที่ เป็นคุณภาพของผู้ เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม   การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   ความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้ง สุขภาวะ
ทางร่างกายและ จิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาใน     
ทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี         
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ



 

 

น าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ 

   ระดับดีเยี่ยม  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

   ระดับดี  ร้อยละ 75.00 – 89.00 

   ระดับพอใช้  ร้อยละ 50.00 – 74.00 

   ระดับปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 50.00 
 

3. รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ผลการเรียนรู้ที่ เป็นคุณภาพของผู้ เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด        
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้ง 
สุขภาวะทางร่างกายและ จิตสังคม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

       ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ี
  สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
 คิดเห็นและแก้ปัญหา 

           ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
  รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
  แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

          ผู้เรียนมีความสารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม 
  เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
  โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา
  ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
  เดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผล     
  การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ 

 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน 
  ระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 



 

 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

4) มีสุขภาวะทางร้างกายและจิตสังคม 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ

ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
  

การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ปรับปรุง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร้างกายและจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

พอใช้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 ผู้ เรียนมีสุขภาวะทางร้างกายและจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 



 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ดีเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่ง นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมการวางแผน และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง  
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม       
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ปรับปรุง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

พอใช้ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ใน      
การปฏิบัติ 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีส่่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดี เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด       
การเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง    ทุก
ฝ่าย 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครู และสถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด      
การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ครูผู้สอนมีการบริการจัดการชั้นเรียน โดนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปพัฒนาการเรียนรู้ 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ปรับปรุง จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไมเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไมเ่ป็นระบบ 

พอใช้ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ดี ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง       
การจัดการเรียนรู้ 

 
 
 



    

 

4. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

 ให้ตัดสินจากผลการประเมิน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดี 
(ร้อยละ 75.00-89.99) 

ระดับพอใช้ 
(50.00-74.99) 

ระดับปรับปรุง 
(น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

1. 1. คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ใน 
2. ระดับดีเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
     ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต ามหลั ก สู ต ร สถ า น ศึ ก ษ าสู ง ก ว่ า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิ เ คราะห์  คิ ดอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดย
ใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได ้     
       ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและมีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
      

1. คุณภาพของผู้เรียน อยู่ใน 

ระดับดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
อยู่ในระดับดี 

        ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่ อสาร และการคิด
ค า น ว ณ  เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่
สถานศึกษาก าหนด 

       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิ เ คราะห์  คิ ดอย่ า งมี วิ จ ารณ ญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได ้

       ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม 

 

1. คุณภาพของผู้เรียน อยู่ใน 

ระดับพอใช้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
อยู่ในระดับพอใช้ 
        ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

        ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

1. คุณภาพของผู้เรียน อยู่ใน 

ระดับปรับปรุง 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
อยู่ในระดับปรับปรุง 

        ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

         ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต ามหลั ก สู ต ร สถ านศึ กษ า ต่ า ก ว่ า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

        ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

        ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 



    

 

ระดับดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดี 
(ร้อยละ 75.00-89.99) 

ระดับพอใช้ 
(50.00-74.99) 

ระดับปรับปรุง 
(น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

      ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
      ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท างานหรือ
งานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

      ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

      ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 
 
 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

      ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
เป็นไปตามเป้ าหมายที่ สถานศึกษา
ก าหนด 

  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา 

 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
     เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
     มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
     เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 
     มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ 
     เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ 
     มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ส่ งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับปรับปรุง 

     เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 
     มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 



    

 

ระดับดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดี 
(ร้อยละ 75.00-89.99) 

ระดับพอใช้ 
(50.00-74.99) 

ระดับปรับปรุง 
(น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
     ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่ ม เป้ าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
     พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครู และสถานศึกษา 
     จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีความปลอดภัย 
     จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ      
การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 
 

     ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางอาชีพ 
     จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
     จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



    

 

ระดับดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดี 
(ร้อยละ 75.99-89.99) 

ระดับพอใช้ 
(50.00-74.99) 

ระดับปรับปรุง 
(น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

     จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

     มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

     มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

จัดการเรียนรู้ 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี 
     จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

     ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

     มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับพอใช้ 
     จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

     ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ เ รี ยนเป็นส าคัญ  อยู่ ในระดับ
ปรับปรุง 

     จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง 

     ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่ไมเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
ไมเ่ป็นระบบ 



    

 

 ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง  ปีการศึกษา 2561 
       ค าอธิบายรายละเอียดมาตรฐาน  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลตามตัวช้ีวัด และ หลักฐาน 
  

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ระดับดีเยี่ยม 
ประเด็นพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
ระดับดี 

1) ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
ค านวณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
อยู่ในระดับดี 

ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน  การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดในแต่
ละระดับชั้น 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ ร้อยละ 75 

- ข้อมูลจากการทดสอบการอ่าน 
การเขียนและการสื่อสารด้วย
ข้อสอบมาตรฐาน จาก สพม.8 
- ประเมินทักษะการอ่านจาก
ตัวชี้วัดสาระภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ 
-ข้อมูลจากการประเมินการสื่อสาร
วิชาภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
-ข้อมูลจากโปรแกรมวัดสมรรถนะ
ส าคัญด้านการสื่อสาร สาระ
ภาษาไทย 
-ข้อมูลจากผลสอบ O-NET ด้าน
การสื่อสาร 
-ข้อมูลจากผลสอบ O-NET ด้าน
การคิดค านวณ 
-การประเมินจากตัวชี้วัดสาระ
คณิตศาสตร์ด้านการคิดค านวณ 
-โครงการพัฒนาอัจฉริยะทาง
คณิตศาสตร์ 

- ผลการทดสอบการอ่าน 
การเขียนและการสื่อสาร
ด้วยข้อสอบมาตรฐาน    
จาก สพม.8 
-สรุปผลการประเมินทักษะ
การอ่านจากตัวชี้วัดสาระ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
-ผลการประเมินการสื่อสาร
วิชาภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน 
เขียน) 
-ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญด้านการสื่อสาร เช่น 
หลักสูตรสถานศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน 
-ผลสอบ O-NET ด้านการ
สื่อสาร 
-ผลการประเมินจากตัวชี้วัด
คณิตศาสตร์ค านวณ 

 



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

     -ผลการทดสอบ O-NET   
ม.3 ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ 
-รายงานการด าเนิน
โครงการพัฒนาอัจฉริยะทาง
คณิตศาสตร์ 

2) ผู้เรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ร้อยละ 
90.00 

-ข้อมูลจากโปรแกรมวัดสมรถนะ
ส าคัญด้านทักษะชีวิต 

-ผลการวัดสรรถนะส าคัญ
ด้านทักษะชีวิต 
-เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะส าคัญเช่น ใบงาน 
แผนการจัดการเรียนรู้  
เป็นต้น 

 3) ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิต
สังคม 
อยู่ในระดับดี 

-ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพ สุขภาพจิต 
อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

-ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง ร้อยละ 86.00 
-ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
88.00 
 

-ประเมินจากตัวชี้วัดวิชาสุขศึกษา 
-ข้อมูลการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
และทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของ สสส. 
-ข้อมูลจากโปรแกรม SDQ 
-รายงานพฤติกรรมจากผู้ปกครอง
และครูประจ าชั้น 
 

-ผลการประเมินจากตัวชี้วัด
วิชาสุขศึกษา 
-สรุปผลการชั่งน้ าหนัก    
วัดส่วนสูง และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
-ผลการทดสอบสรรถภาพ
ทางกายของ สสส. 
-แบบประเมินสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

   -ผู้เรียนมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ ร้อยละ 
90.00 
-ผู้เรียนมีความรู้และมีวิธี
ป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ร้อยละ  90.00 
-ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ร้อยละ 90.00 

-ข้อมูลจากโปรแกรมสมรรถนะ
ส าคัญด้านทักษะชีวิต (ข้อ4) 

-ผลการประเมินโปรแกรม 
SDQ 
-แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผู้เรียน 
-ผลการประเมินสรรถนะ
ส าคัญด้านทักษะชีวิต (ข้อ4) 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 
1.2  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
อยู่ในระดับดเียี่ยม 

1.2  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
- ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 91.00 

-ข้อมูลจากคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

-ผลการประเมินโปรแกรม 
SDQ 
-แบบประเมินคุณลักษณะของ
ผู้เรียน 
-ผลการประเมินสรรถนะ
ส าคัญด้านทักษะชีวิต (ข้อ4) 



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
อยู่ในระดับดี 

2.1 มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
อยู่ในระดับดี 

สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษา ที่ได้รับความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

-ศึกษาเอกสาร และข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-เอกสาร และข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.2 มีระบบบริหาร
จักการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน
ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การน า
แผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง 

-สถานศึกษามีและ
ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม คลอบ
คลุมงานวิชาการท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนา
บุคลากรของโรงเรียน
และบริหารจัดการข้อมูล 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
-ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-การประเมิน SDQ 
-การนิเทศการสอน 
-รายงานการอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งาน 
-ศึกษาเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการด าเนินการประกัน 
 

-สรุปแบบสอบถสมความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
-แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-ผลการแประเมิน SDQ 
-ผลการประเมินการนิเทศ 
การสอน 
-ตารางก าหนดการ 
  



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
มรการบริหารอัตราก าลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการ
นิเทศภายใน การน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-มีระบบการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา มีระดับ
คุณภาพระดับดี 
-ร้อยละ 95.00 ของครู
และบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเอง 

คุณภาพภายในของโรงเรียนตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2553 
-การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
-การประชุมร่วมกับสมาคม
นักเรียนเก่า 
-สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-การท าวิจัย 

-แบบรายงานการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
-ค าสั่งให้ครูเข้าร่วมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
-สถิติการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 
-เอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ
การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 
-มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายในของโรงเรียน
เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
-หนังสือเชิญประชุมกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
-บันทึกการประชุมกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
-ร่องรอย ภาพถ่ายการตรวจ 
ประเมินคุณภาพภายใน 



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

 

    

-สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
-รายงานการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
-รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ งานกิจกรรมทุกฝ่าย 
-บันทึกการประชุม   สมาคม
นักเรียนเก่า 
-งานวิจัยของสถานศึกษา 
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
อยู่ในระดับดี 

2.3 ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษาบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ทั้งด้านการ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุก 

ร้อยละ 100 
-สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียง
มาตรฐานสากลและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

-แผนงาน โครงการด้านวิชาการ 
-ศึกษาเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตรของกลุ่ม
สาระฯ 
 

-รายงานการด าเนินงาน
แผนงานโครงการด้านวิชาการ 
-เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย หมาย
รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มท่ีเรียน
แบบควบรวมหรือกลุ่มที่
เรียนร่วมด้วย 

-สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
-สถานศึกษามีหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 

-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ 
-กิจกรรมแนะแนวอาชีพและแนะ
แนวการศึกษาต่อ 

-รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
กลุ่มสาระฯ 
-รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-รายงานการด าเนินงานวัน
ส าคัญของฝ่ายศาสนกิจ 
-รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมของฝ่ายแนะแนว 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางอาชีพ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาครู
บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

-ร้อยละ 92.00 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริมให้
เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
-ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้
ประสานและครูใน
ระดับชั้นมีการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และพัฒนาการท างาน
ร่วมกันอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 10 ครั้ง 

-แผนงาน โครงการด้านพัฒนา
บุคลากร 
-การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
-แบบรายงานการเข้ารับการอบรม
สัมมา ศึกษาดูงาน 
-การประชุมกลุ่มสาระฯ 
-การประชุมหัวหน้าระดับชั้น 
-การประชุมครูในแต่ละระดับชั้น 

-รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาครู บุคลากร 
-รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-สถิติการพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษา 
-รายงานการเข้ารับการอบรม 
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
-บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ
การประชุมหัวหน้าระดับชั้น 
และการประชุมครูในแต่ละ
ระดับชั้น 



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.5 จัดสภาพ-
แวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
อยู่ในระดับดี 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและ
ภาพนอกห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

-ร้อยละ 84.00 ของครู
และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน 
-ร้อยละ 84.00 ของ
แหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ได้
มาตรฐาน 

-งานโครงการที่พัฒนาราอาคาร
สถานที่สภาพแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ 
-ข้อมูลสารสนเทศด้านอาคาร
สถานที่แหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
-สังเกตจากสภาพจริง 
-โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
-สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-ปฏิทินปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงของ
ผ่ายอาคารสถานที่ 

-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-สารสนเทศของโรงเรียน ด้าน
อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
สื่ออุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ 
-แบบบันทึกการสังเกตจาก
สภาพจริง 
-รายงานการด าเนินงาน
โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-รายงานการปฏิบัติงานซ่อม
บ ารุงของฝ่ายอาคารสถานที่ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูและนักเรียนที่มีต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน 
-แบบประเมินแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
อยู่ในระดับดี 

2.6 จัดระบบเทคโน- 
โลยีสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับดี 

สถานศึกษาจัดระบบการ
จัดหา การพัฒนาและ
การบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 88 ของ
สถานศึกษามีระบบการ
จัดหาการพัฒนาและ
บริการ เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

-แผนงาน โครงการด้านการบริหาร
จัดการ 
-แหล่งข้อมูลสารสนเทศ วิธีการ
จัดเก็บ การน าไปใช้ 
-ศึกษาโครงสร้างการบริหารและ
การรับผิดชอบตามสายงานของ
ผู้บริหารในแต่ละระดับการศึกษา 
-สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร
ภายใน/หัวหน้าระดับการศึกษา 
-โครงการพัฒนาระบบสรสนเทศ 
-โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
-โครงการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-ข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน 
-ข้อมูลจากการศึกษาและ
สัมภาษณ์การบริหารงานของ
ผู้บริหารแต่ละระดับการศึกษา 
-บันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริหารภายใน 
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
คณะกรรมการบริหาร 
-รายงานการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
-รายงานการด าเนินงาน
โครงการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
-รายงานการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับดี 

3.1 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
อยู่ในระดับดี 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่
มีความจ าเป็นและ
ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 

ร้อยละ 77.00 ของ
ครูผู้สอนมีการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่
มีความจ าเป็นและ
ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะแสดงออก
แสดงความคิดเห็นสรุป
องค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

-ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ 
-ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ 
-กิจกรรมประกวดโครงงาน 
บูรณาการ 

-สรุปผลการตรวจแผน 
การจัดการเรียนรู้ 
-สรุปผลการตรวจแผน 
การจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ 
-รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมประกวดโครงงาน
บูรณาการ 
-ผลงานนักเรียน 

 



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับดี 

3.2 ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับดี 

มีการใช้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้โดยการ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

-ผู้เรียนร้อยละ 81.00 
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 
-นักเรียนได้รับความรู้
จากวิทยากรภายนอก
อย่างน้อยภาคเรียนละ  
2 ครั้ง 
- ผู้เรียนสามารถน าภูมิ
ปัญญาไทยมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

-ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานที่ 
-สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-สรุปผลการตรวจแผน 
การจัดการเรียนรู้ 
-สรุปผลงานนักเรียนที่ได้
จากการใช้เทคโนโลยีใน 
การแสวงหาความรู้ 
-รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

 



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับดี 

3.3 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 
อยู่ในระดับดี 

ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมรปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็ก
รักที่จะเรียนรู้สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ครูร้อยละ 79.00 มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

-การนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน 
-แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
-สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-แบบบันทึกการนิเทศการ
สอน 
-สรุปแบบสอบถามความพึง
พอใจการจัดการเรียนการ
สอนสถานศึกษา 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
-รายงานการจัดการเรียน 
 

 3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
อยู่ในระดับดี 

มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

-ครูร้อยละ 82.00 มี
และใช้แผนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- มีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามสภาพ
จริง 
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

-ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ 
-การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
-การนิเทศการสอน 
-ระบบการวัดประเมินผล 
-เกณฑ์การวัดประเมินผล 
-เครื่องมือ (ข้อสอบ) 
-วิธีการวัดประเมินผล 
-การให้คะแนนชิ้นงาน ผลงานของ
นักเรียน 
-การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์ 
 
 

-สรุปผลการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
-เครื่องมือการวัด 
ประเมินผลผู้เรียน 
-ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 



    

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของข้อมูลตาม
ตัวช้ีวัด 

หลักฐานตามตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับดี 

3.5 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
อยู่ในระดับดี 

ครูและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 75 ของ
สถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยว
ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

-ข้อเสนอแนะของครูและ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีต้อผลลาน/ชิ้นงาน
ของนักเรียน 
-การเฉลยแบบฝึกหัด การบ้าน 
ข้อสอบให้แก่นักเรียน 
-การนิเทศการสอน 
-การประชุมกลุ่มสาระฯ 

-ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 
-แบบฝึกหัด การบ้าน ข้อสอบ
ของนักเรียน 
-สรุปผลการนิเทศการสอน 
-บันทึกการประชุมกลุ่ม
สาระฯ 

 

หมายเหตุ :  ระดับคุณภาพ  
  4   หมายถึง  ดีเยี่ยม   
  3   หมายถึง  ดี      
  2   หมายถึง  พอใช้ 
  1   หมายถึง  ปรับปรุง 
 



    

 

2. สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐาน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 82.5 ดี 
   1.1 คุณภาพผู้เรียน 75 ดี 
   1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 90 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 90.83 ดี่เยี่ยม 
    2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 86 ดี 
    2.2 มีระบบบริหารจักการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 95 ดีเยี่ยม 
    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 100 ดีเยี่ยม 
    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 92 ดีเยี่ยม 
    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 84 ดี 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 88 ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 78.8 ดี 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 77 ดี 
    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 81 ดี 
    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 79 ดี 
    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 82 ดี 
    3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 75 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพ 84.04 ดี 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง  
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.............................................................. ....... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

  ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒561 
 
 

 
(นายสุริยะ  จันทร์สนอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดี 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ระดับดี 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดี 
3. มีการบรหิารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ระดับดี 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ระดับดี 

 
 

  
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
3.01-4.00 90-100 4 ดีเยี่ยม 
2.01-3.00 75-89 3 ดี 
1.01-2.00 50-74 2 พอใช้ 
0.00-1.00 0-49 1 ปรับปรุง 

   
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
ค าสั่งโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

ที่ 177 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 256๑ 
 *********************************** 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศเรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเ พ่ือ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อ ไป 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา       ประกอบด้วย 

1.1 นายจักริน เชื้องาม  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
1.2 นางเกสร ชาวสาว  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายบุญลือ สมสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.4 นางรัชนี  รอดยอดสร้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.5 นางณัศย์สยา  วิษณุกรโยธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.6 นายประทีป เกษมสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.7 พระครูศิริกาญจโนภาส  ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
1.8 นางเกสร  ชาวสวน  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
1.9 นายเมธี  สุกุลธนาศร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
1.10 นางสาวตวงรัตน์  ใจดี  ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
1.11 นางเวชิตา บางแก้ว  ผู้แทนครู    กรรมการ 
1.12 นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

เลาขวัญราษฎร์บ ารุง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ       ประกอบด้วย 
2.1 นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2.2 นางอรณิชชา คชนา  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
2.3 นางเวชิตา บางแก้ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
2.4 นางสาวพเยาว์   สาละสาลิน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

 
 



    

 

 
2.5 นายสมศักดิ์ สุกุลธนาศร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
2.6 นายองอาจ จันทร์คลาย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
2.7 นางสาวรัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
2.8 นางสาวกนิษฐา  พลอยงาม งานประกันคุณภาพภายใน       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ก าหนดขอบข่ายการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ 
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

๓. คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม      ประกอบด้วย 
3.1 นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
3.2 นางเวชิตา บางแก้ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
3.3 นางสาวพเยาว์   สาละสาลิน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
3.4 นายสมศักดิ์ สุกุลธนาศร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
3.5 นายองอาจ จันทร์คลาย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
3.6 นางสาวรัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
3.7 นางสาวยุวดี  ศิลาดี  งานประกันคุณภาพภายใน    กรรมการและเลขานุการ 
3.8 นางสาวกนิษฐา  พลอยงาม งานประกันคุณภาพภายใน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกา 

  มีหน้าที ่สร้างความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของบุคลากรและทีมงาน 
ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามหน้าที่และ
ภารกิจตามแผนการประกันคุณภาพของโรงเรียนได้ส าเร็จ 

๔. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน ๓ มาตรฐาน   ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของผู้เรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. นายบรรหาร  เชื้อทอง   ครู  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวยวุด ี     ศิลาด ี   ครู  กรรมการ 
๓. นางธนิษฐา  ก่ าพันธ์ดี   ครู  กรรมการ 
๔. นางสาวสุนนั  สุกุลธนาศร  ครู  กรรมการ 
๕. นายประคุณ  สาระศาลนิ  ครู  กรรมการ 
๖. นายเสกสันต ์  เทียนสมใจ  ครู  กรรมการ 
๗. นายเจริญ  โพธิ์ทอง   ครู  กรรมการ 
๘. นางนฤมล  ชี้ศรทอง   ครู  กรรมการ 
๙. นายกมลชัย  ธิยะศิริ   ครู  กรรมการ 
๑๐. นางสาวลักษิกา  ศรีบรรพต  ครู  กรรมการ 
๑๑. นางสาวกนิษฐา  พลอยงาม  ครู  กรรมการ 
๑๒. นางสาวนสิา  ค าหอมกุล  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 



    

 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

1. นางเวชิตา  บางแก้ว   ครู  ประธานกรรมการ 
2. นายองอาจ  จันทร์คลาย  ครู  กรรมการ 
3. นางสาวบัณฑิตา  เพ่ิมพูล   ครู  กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ฤทธิ์ค ารพ  ครู  กรรมการ 
5. นายคชานนท ์  ธนะสกุล   ครู  กรรมการ 
6. นางสาวราตร ี  ศรีสองเมือง  ครู  กรรมการ 
7. นางวิไล   วรรณบรูณ ์  ครู  กรรมการ 
8. นางสาววลิัยพร  ศรีบุระ   ครู  กรรมการ 
9. นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข  ครู  กรรมการ 
10. นายวินสั   รุ่งรจนา   ครู  กรรมการ 
11. นางสาวรุ่งกาญจน ์ เกตุขาว   ครู  กรรมการ 
12. นางสาวปิยะพร  อินมอญ   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. การกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโรงเรียนกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
๑. นายชูศักดิ ์  ชิวปรชีา   คร ู  ประธานกรรมการ 
๒. นายพีรัชย ์  เพ่ิมพูล     ครู  กรรมการ 
๓. นางสาวมยุรา  บุญมาก   ครู  กรรมการ 
๔. นางสาวภิรัญรัช  ลือกิจ   คร ู  กรรมการ 
๕. นายอิสรารัตน์  รัตนวงศ์วาคิน  คร ู  กรรมการ 
๖. นางสาวศิวพร  พรมข า   คร ู  กรรมการ 
๗. นายนพดล  เขียววริาช  ครู  กรรมการ 
๘. นางสาวรุ่งรตัน์  แผนสมบญุ  ครู  กรรมการ 
๙. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา  คร ู  กรรมการ 
๑๐. นางสาวนรพร  ทองทิพย์  คร ู  กรรมการ 

 
 
 
 



    

 

 
๑๑. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๒. นายไพรัตน์  จันทร์หอม  เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดำเนินงานจัดท าแฟ้มมาตรฐานงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใหเ้สรจ็สิ้นแลว้ส่ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินภายในทุกสิ้นเดือน แฟ้มที่ส่งแล้วให้กลบัมารับคนืจากคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินเพ่ือแก้ไข แล้วส่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินต่อไปและเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2559 ให้แตล่ะมาตรฐานสรุปรวมรว่มจัดท าแฟ้มส่งกลุ่มบริหารงานวชิาการและงานประกันคุณภาพ
ภายใน 

๕. คณะกรรมการประเมินตรวจสอบมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐานของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเ้รียน 
 นางสาวรัตนาภรณ ์ ลักขณาพินิจ  ครู ประธานกรรมการ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและจัดการศกึษาของผู้บรหิารสถานศึกษา 
 นางเวชิตา  บางแก้ว   ครู ประธานกรรมการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 นายสมศักดิ ์  สุกุลธนาศร  ครู ประธานกรรมการ 
 มีหน้าที่ ประเมินและตรวจสอบแฟ้มงานประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทุกดา้น ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6.1 นางสาวรัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
6.2 นายบรรหาร เชื้อทอง  คร ู    กรรมการ 
6.3 นางสาวยุวดี  ศิลาดี  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
6.4 นางสาวกนิษฐา พลอยงาม คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๗. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2561 ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7.1 นางสาวรัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจ   คร ู   ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวยุวดี ศิลาดี   คร ู   กรรมการ 
7.3 นายบรรหาร เชื้อทอง   คร ู   กรรมการ 
7.4 นางนฤมล ชี้ศรทอง   คร ู   กรรมการ 
7.5 นางสาวกนิษฐา พลอยงาม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



    

 

 

๘. คณะกรรมการจัดท าวีดีทัศน์ทั้ง 3 มาตรฐาน    ประกอบด้วย 
8.1 นายบรรหาร เชื้อทอง   คร ู   ประธานกรรมการ 
8.2 นายเสกสันต์ เทียนสมใจ  คร ู   กรรมการ 
8.3 นายกมลชัย ธิยะศิริ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดท าวีดีทัศน์ทั้ง 3 มาตรฐาน โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานทุกด้าน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที ่28 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

    สั่ง ณ วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

(นายสุริยะ  จนัทร์สนอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 

   

 


