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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



 

 

 
ค าน า 

 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประกาศลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น  โรงเรียนช่องพรานวิทยา  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและ 
ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   
ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นท่ีน าไปใช้ประโยชน์  รายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพื้นท่ี  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ตามล าดับ 
ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้    ณ   โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

 
       (  นายวรรณชัย    รังษี  ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา 
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1 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.  ข้อมูลทั่วไป  

 
โรงเรียนช่องพรานวิทยา  ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๕๘  หมู่  ๒  ถนนเขางู – เบิกไพร  ต าบลเตาปูน  อ าเภอโพธาราม  

จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๒๐ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ ๐๓๒ – 91๙12๘ โทรสาร ๐๓๒ – 91๙12๘ อีเมล์chongphanwittaya@gmail.com 
เว็บไซต์  www.chongphan.ac.th   เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖   
เนื้อที่  ๓๕  ไร่ 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนช่องพรานวิทยา  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก เดือน มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๒๐  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๒  ต าบลเตาปูน  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  มีประวัติย่อ ๆ ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ พระครูอุเทศธรรมคุณ  (พระอธิการฟุ้ง ปริปุณโณ)  เจ้าอาวาสวัดโคกทอง เจ้าคณะต าบลเตาปูน 
เขาชะงุ้ม  ด าริจะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษา  ทางฝ่ังตะวันตกของอ าเภอโพธาราม  เพราะเยาวชนในเขตนี้ ต้องเดินทางไกล
และล าบากท่ีจะต้องไปเรียนในตัวอ าเภอ โพธารามและอ าเภอเมือง 
 ๒๘  มีนาคม  ๒๕๒๐  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนช่องพรานวิทยา มิถุนายน  ๒๕๒๐   
เปิดท าการสอนโดยมี  นายสิงห์  มีสอน  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก  โรงเรียนต้ังอยู่ท่ีดินรวม  ๒  แปลง  ดังนี้ 

ท่ีดินกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษา  โฉนดท่ีดิน  ๒๑๖๑๖  เลขท่ี  ๑๐๗๑  หน้าส ารวจ  ๑๙๘๐  ขึ้นทะเบียน
เป็นท่ีราชพัสดุแปลงท่ี  รบ.๔๗๒ 

ท่ีธรณีสงฆ์วัดโคกทอง  โฉนดท่ีดิน  ๒๒๘๗๗  เลขท่ี  ๗๒  หน้าส ารวจ  ๗๑  ซึ่งทางวัดได้อนุญาตให้โรงเรียนใช้
ท่ีดินดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือค่าอื่นใดเลย  ตามหนังสือวัดโคกทองท่ี  ๓๗/๒๕๒๘  ลงวันท่ี  ๙  ตุลาคม  
๒๕๒๘  สมัยพระครูอุเทศธรรมคุณ  เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกทอง 

นายสุวิทย์  มานิตกุล  ได้รับการแต่งต้ังให้มารักษาการในต าแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  ต้ังแต่     ปีการศึกษา  ๒๕๒๗ 
ปี  ๒๕๒๗  โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา  เพื่อพัฒนาชนบท  (มพช. ๒  รุ่น  ๒) 

นายระดม  นิลศรี  ได้รับการแต่งต้ังให้มารักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  
๒๕๓๐ ปีการศึกษา  ๒๕๓๕  เปิดท าการสอนช้ัน  ม. ๔ 

๔  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖  นายพร  เชยจิตร  ได้รับการแต่งต้ังให้มารักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
๘  พฤศจิกายน  ๒๕๓๗  นายปฏิภาณ  ทับประยูร  ได้รับการแต่งต้ังให้มารักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๓๘  ใช้เงินเหลือจ่ายจากการก่อสร้างอาคารหอประชุม  กั้นใต้อาคาร ๒๑๖  เพื่อใช้ท า

ส านักงานต่าง ๆ และจัดซื้อคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑๓  เครื่อง 
ตุลาคม  ๒๕๓๘  ปรับปรุงใต้อาคารหอนอนเป็นโรงอาหารนักเรียน 
๑๕  มกราคม  ๒๕๓๙  กรมสามัญศึกษาได้ส่ังปรับปรุงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน  และ

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรยีน  ต้ังแต่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒ 
แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการ  นายวรรณชัย  รังษี  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอก
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา เมื่อ เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๓  ปี โทร.  ๐๘ – ๙๕๔๗ - ๑๗๙๖      
  ๒)  หัวหน้าฝ่ายบริหาร  จ านวน  ๕  คน  ดังนี้ 
   ๒.๑  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  นายอ านาจ  คงคาใส วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอกการบริหารการศึกษา  โทร.  ๐๘ – ๖๐๑๙ – ๓๔๑๒ 
   ๒.๒  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  นางอรญา  จงต้ังสัจกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษในฐานนะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  
โทร.  ๐๘ –๑๘๕๗ – ๒๓๔๒ 
   ๒.๓  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  นายอ านาจ  ทวีศรี  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี 
ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกอุสาหกรรมศิลป์  (ก่อสร้าง) โทร.  ๐๘ – ๗๐๑๖ - ๕๑๕๗ 
   ๒.๔  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  นางสายจิตร  ดวงจันทร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกชีววิทยาประยุกต์  โทร.  ๐๘ – ๓๙๗๑ – ๗๙๑๓ 
   ๒.๕  หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  นายไพศาล  กาญจนวงศ์   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาดนตรีศึกษาดนตรี   โทร. ๐๘-๖๑๖๖-๔๕๔๕ 
 

 
 
 
 
 



 

3 
๓. จ านวนบุคลากร   
 

ผู้บริหาร (รวมรองผอ.) ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ หมายเหตุ 

1 29 0 3 3  
 
 ๔. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร   
 

ที ่ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
จ านวน 

คน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. ปวช. - - 
๒. ปวส. - - 
๓. ปริญญาตร ี 23 76.67 
๔. ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
- - 

๕. ปริญญาโท 7 23.33 
๖. ปริญญาเอก - - 
๗. อื่นๆ (ระบุ) - - 
 รวม  ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 ๕.  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ท่ี สาขาวิชา จ านวนคน 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา  1 - 
๒. คณิตศาสตร์ 4 21 
๓. วิทยาศาสตร์  6 22 
๔. ภาษาไทย 5 22 
๕. ภาษาอังกฤษ 5 23 
๖. สังคมศึกษา 4 20 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 21 
๘. ศิลปศึกษา 3 22 
๙. การแนะแนว 1 21 

๑๐. สุขศึกษาพลศึกษา 2 22 
 รวม 33  

 
 
 
 

 



 

๔ 
 
 ๖. ข้อมูลนักเรียน 
 
   ๑) จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ท้ังหมด   539   คน ( ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๖๑) 
 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ม.๑ 4 59 66 125   
ม.๒ ๓ 72 45 117   
ม.๓ ๓ 64 60 124   

รวม ม.ต้น 10 195 171 366   
ม.๔ 3 40 30 70   
ม.๕ 2 23 30 53   
ม.๖ 3 23 27 50   

รวม ม.ปลาย 8 86 87 173   
รวมท้ังหมด ๑8 281 258 539   

 
 
  ๒) จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  ( ข้อมูล ณ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๑) 
 

      เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  
     ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

ระดับ 
ช้ันเรียน 

ปี กศ. 
๒๕๕๙ 

ปี กศ. 
๒๕๖๐ 

ปี กศ. 
๒๕๖๑ 

ม.๑ ๑๓๐ ๑๑๖ 125 
ม.๒ ๑๑๑ ๑๒๓ 114 
ม.๓ ๑๑๗ ๘๗ 109 
ม.๔ ๖๗ ๖๐ 67 
ม.๕ ๕๕ ๔๖ 48 
ม.๖ ๓๙ ๓๘ 45 

รวมท้ังหมด ๕๑๙ ๔๗๐ 508 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 
 
 
 

      
 

กราฟเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน แยกตามระดับช้ัน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 
 
 

 ๗. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
  จ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
  แต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป   ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
คณิตศาสตร์ 526 
วิทยาศาสตร์ 772 
ภาษาต่างประเทศ 385 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 994 
ภาษาไทย 650 
สังคมศึกษา 1675 
ศิลปะ 1020 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1456 

รวม 7478 
 
 
 
 
 
 

 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

๑๔๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ปี กศ.๒๕59 

ปี กศ.๒๕๖๐ 

ปี กศ.๒๕61 



 

๖ 
 
 

 
 
 

กราฟแสดงจ านวนนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
แต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป   ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๑๐๐๐ ๑๒๐๐ ๑๔๐๐ ๑๖๐๐ ๑๘๐๐ 

คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ 

การงานอาชีพฯ 

ภาษาไทย 

สงัคมศึกษา 

ศิลปะ 

สขุศึกษาฯ 



 

๗ 
 
 

  ๙. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
   ๑) จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

 
 

กราฟแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 

กราฟแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 

ธนาคารโรงเรียน 

ห้องปฏิบตัิการวทิย์ฯ 

ศูนย์สงัคม 

ศูนย์ภาษาจีน 

สนามกีฬา 

ห้องกิจการนกัเรียน 

ศูนย์การงานอาชีพฯ 

ศูนย์ศิลป 

ศูนย์ภาษาไทย 

ศูนย์คณิตฯ 

หอประชุม 

ห้องคอมพวิเตอร์ 

ห้องสมุด 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

โรงเรียนเบญจมฯ 

โรงเรียนราชโบริกานุ
เคราะห์ 
ค่ายลกุเสือดวงหทยั 

ค่ายลกูเสือเมืองราช 

อุทยานประวตัิศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 
มหาวทิยาลยัเกษตร
ก าแพงแสน 
โครงการฯเขาชะงุ้ม 

วดัเขาค่าง 

วดัเขาช่องพราน 
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ตอนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 

 ๑. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ 
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบลงมือปฏิบัติจริง รูปแบบการระดมสมอง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านคล่องของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคน
อ่านคล่องและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ม. ๑ พัฒนาครูทุกคน  ให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เดียวกัน ร่วมกนัก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมใหก้ับนักเรียน
ทุกระดับช้ัน  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรม
สถานศึกษา “พอเพียง” ให้ความรู้เรื่องสถานศึกษาตามเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 

 ๒. ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่าน 
ในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  
กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด
และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของ
กลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ระหว่างวัย ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษจ์ากการประเมินในด้านต่างๆ ดังตารางท่ี ๑  ผลการประเมินมาตรฐาน 
ท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประประเมินความสามารถ 
ในการอ่านชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๓ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในด้านการส่ือสาร คิดค านวณ 
และคิดวิเคราะห์ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 
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ตารางที่ ๑  ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ  (ระดับดี) 

 

๒) มีความสามารถในคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา(ระดับดี) 

 
 

๓) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ระดับดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

วทิย์ฯ คณิตฯ องักฤษ ไทย 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

ระดบัโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 

ระดบั สพฐ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

วทิย์ฯ คณิตฯ องักฤษ สงัคมฯ ไทย 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

ระดบัโรงเรียน 

ระดบัจงัหวดั 

ระดบั สพฐ 

๑0 

 

 ประเด็น ผลการประเมิน 
๔) ผลการทดสอบระดับชาติ 

ของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น 
หรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย  (ระดับพอใช้)   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗๕.๕๖ 

๘๐.๒๒ 

๗๕.๐๐ 

๘๓.๑๕ 

๘๑.๗๘ 

๘๓.๗๖ 

๒๔.๔๔ 

๑๙.๗๘ 

๒๕.๐๐ 

๑๖.๘๕ 

๑๘.๒๒ 

๑๖.๒๔ 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 

ม.๔ 

ม.๕ 

ม.๖ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

ดีเย่ียม ดี 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

ดีเย่ียม 

ดี 

พอใช้ 

๑1 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

๑) มีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม (ระดับดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
(ระดับดีเยี่ยม) 

 
 

 

 

 

 

 



 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีความภมูิใจในภมูิปัญญาท้องถิ่น     
และความเป็นไทย 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

ดีเย่ียม 

ดี 

พอใช้ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่มีผลประเมินด้านความภาคภมูิใจ 
ความเป็นไทย ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

ดี ดีเย่ียม 

๑2 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๓) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน

ความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน(ระดับดีเยี่ยม) 
 

 

 
 

  

 

 

 

 



 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนที่ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น มีสขุภาวะทางจิต 
มีภมูิคุ้มกนั และค านึงถึงความเป็นธรรมต่อสงัคม 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 

การยอมรับความคิดเหน็ผู้ อ่ืน สขุภาวะทางจิต 

มีภูมิคุมกนัตนเอง ค านงึถึงความเป็นธรรมต่อสงัคม 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคณุธรรม จริยธรรม 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ - ๖  

๑3 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๔) ยอมรับเหตุผลความคิดเห็น

ของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
(ระดับดีเยี่ยม) 
 
 

 
 
 

๕) มีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้แข็งแรง (ระดับดี
เยี่ยม) 
 
 

๖) รักษาอารมณ์และสุขภาพจิต 
ให้ดีอยู่เสมอ (ระดับดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

๑4 

 

 ๓. จุดเด่น 

 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับสูงมาก ผู้เรียนสูงกว่า ๙3 % เข้าร่วมใน 
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างสม่ าเสมอ รู้ส านึก รักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากโครงการของ 
โรงเรียนท่ีให้ผู้เรียนร่วมดูและรักษา ความสะอาดบริเวณโรงเรียนทุกวัน ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ
ในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม โดยพิจารณาจากการเคารพ ท าตามกฎกติกาของสถานศึกษา 
อย่างเคร่งครัด และสม่ าเสมอ 

 ๔. จุดควรพัฒนา 

 ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 
ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ  
ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 ด้วยความท่ีเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลท่ีมีพื้นฐานทางครอบครัวของผู้เรียนท่ีเลือกไม่ได้ ดังนั้นผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งสถานศึกษาต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ของผู้เรียนให้มีการพัฒนาท่ีสูงขึ้นไปปีการศึกษาต่อๆไป และอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑5 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

 ๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ 
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์   ก าหนดพันธกิจ   กลยุทธ์  ในการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน  ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

 ๒. การพัฒนาและผลการพัฒนา 

 ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 
ตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 
ร่วมรับผิดชอบ 
 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม  
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
 ผลการประเมินตนเอง ดังตารางท่ี ๒ ผลการพัฒนามาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

100% 

จ านวนครัง้ท่ีครูได้รับการอบรมพฒันาทางวชิาชีพ 

ยงัไม่เคยได้รับการพฒันา ๑ ครัง้/ภาคเรียน ๒ ครัง้/ภาคเรียน มากกวา่ ๒ ครัง้/ภาคเรียน 

25% 

31% 

44% 

จ านวนเครือขา่ยเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนการพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

ไม่ได้มีสว่นร่วม 

๑ ครัง้/ภาคเรียน 

๒ ครัง้/ภาคเรียน 

มากกวา่ ๒ ครัง้/ภาคเรียน 

๑6 
 
 
ตารางที่ ๒ ผลการพัฒนามาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
 
    การพัฒนาครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 

 
 

 
   การมีส่วนร่วมของเครือข่ายใน    
   การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษา 

 
 
   การจัดหาทรัพยากร 

 
ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น 
มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การจัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
นักเรียน การระดมทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนยากจน และท่ีควรได้รับการพัฒนา 
เป็นต้น 
 
 

 



 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม และประเมินผล จาก
ผู้บริหาร 

และหน่วยงานภายนอก 

ยงัไม่เคยได้รับการนเิทศ 

๑ ครัง้/ภาคเรียน 

๒ ครัง้/ภาคเรียน 

มากกวา่ ๒ ครัง้/ภาคเรียน 

๑7 
 
 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

 
 

 

 ๓. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น  
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ 
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี 
การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

 ๔. จุดควรพัฒนา 

 ๔.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 

 
 
 



 

๗๖ ๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๘ 

นกัเรียนมีความพงึพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมจดัการเรียนรู้… 

นกัเรียนมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ… 

ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นกลุม่แลกเปล่ียน… 

ร้อยละของครู/นักเรียนที่ด าเนินการ 

๑8 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

 ๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดัง ตารางท่ี ๓ กระบวนการและผลการด าเนินงานมาตรฐานท่ี ๓  

 

ตารางท่ี  ๓  โครงการ ตัวชี้วัดและผลการด าเนินงานมาตรฐานท่ี ๓ 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
๑.โครงการพัฒนาส่ือ 

ผ่านกระบวนการวิจัย 
จ านวนส่ือร้อยละ ๗๕ ท่ีผ่าน
กระบวนการวิจัย มีคุณภาพและ
ปริมาณท่ีมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

ส่ือร้อยละ ๗๕ ท่ีผ่านกระบวนการวิจัยมีคุณภาพและ
ปริมาณท่ีมีประสิทธิภาพ    
และเพียงพอ 

๒.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 

ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารเบื้องต้นในระดับ A๒              
ตามเกณฑ์ CEFR ( Common  
European Framework 
Referenc) 

ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเบื้องต้นในระดับ A๒ 
ตามเกณฑ์ CEFR 

๓. กิจกรรมจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน 

๑.ครูร้อยละ ๘6 จัดกิจกรรมให้
นักเรียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเรียนรู้
ร่วมกัน 

๒.นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

๓.นักเรียนร้อยละ ๘5 มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ด้วยโครงงานระดับดีมาก  
ขึ้นไป 
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 ๒. จุดเด่น 

 ๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 ๕. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน พร้อมท้ังให้ค าแนะน าท่ีครูสามารถ 
              พัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 

 ๓. จุดควรพัฒนา 

 ๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 ๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๒0 
 
 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับ ๓ : ดี   

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า  ได้ระดับดี โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน 
ดังนี ้
 มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี  
  
 ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี  สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐาน
ในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง  แก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี วิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ 
ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุก
ขั้นตอน  
 สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒1 
 
 

ตอนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
( ๓-๕ ปี ) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน รวมถึงแนวทาง 
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔ สรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

๑. ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่สูงนัก มีผลการ
ประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ แต่ส่วนใหญ่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ และนักเรียนกล้าแสดงออก  

    ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ัง
สามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
อยู่ในระดับ ดี   

3. มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ไม่สูงกว่าระดับชาติและมี
คะแนนเฉล่ียน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระฯ  

    ท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
4. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ 

ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ
กติกา ระเบียบของสังคม เช่น เข้าแถว 
ต่อคิวขึ้นรถรับ ส่ง นักเรียน เป็นต้น 

 

 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 
      ด้วยความท่ีเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลท่ีมี  
    พื้นฐานทางครอบครัวของผู้เรียนท่ีเลือกไม่ได้ ดังนั้น 
    ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนอยู่ใน  
    ระดับพอใช้ ซึ่งสถานศึกษาต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
    ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนให้มี 
    การพัฒนาท่ีสูงขึ้นไปปีการศึกษาต่อๆไป และอย่าง  
    ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



 

๒2 
 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 

๑. ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร 
และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 

๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
 

๑. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น 

๒. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒3 
 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

 
๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจมุ่งมั่น ในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้

ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕. ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจ

ประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 
 

๑. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

๒. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ม.๑ – 
ม.๓ ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน  
ม.๑- ม.๖ ให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิด 

    การลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม 
    ของไทย 
๔. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู ้ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือ 
แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพ
ดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

๕. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

๖. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

๗. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒4 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพฒันาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยในช้ันเรียน  
              เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการน าไปใช้ 
              และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมนิ O-NET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้กับโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
..................................................................................... 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
          และการคิดค านวณ 

 
- โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรรม 
  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการ
เรียน 
  การสอนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการค่ายโครงงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน 
  ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน 
  ภาษาจีน 
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 
- โครงการวันภาษาไทย 
- โครงการวันภาษาไทยวันละค า 
- โครงการห้องสมุดบันเทิง 
- โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net  
  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
         วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
         และแก้ปัญหา 

- โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรรม 
  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการ
เรียน 
  การสอนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการค่ายโครงงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน 
  ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน 
  ภาษาจีน 
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 
- โครงการวันภาษาไทย 
- โครงการวันภาษาไทยวันละค า 
- โครงการห้องสมุดบันเทิง 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 
 - โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net  

  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
     

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรรม 
  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 - โครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน 
  ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน 
  ทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 
- โครงการวันภาษาไทย 
 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการส่ือสาร 
 

- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT 
- โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน 
  ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน 
  ทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 
- โครงการวันภาษาไทย 
- โครงการวันภาษาไทยวันละค า 
- โครงการห้องสมุดบันเทิง 
- โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net  
  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ - โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

 
- โครงการเยาวชนช่องพรานต้านภัยยาเสพติด 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญประจ าปี  
- โครงการคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนช่องพรานวิทยา 
- โครงการพัฒนากิจกรรม ๕ ส. 
- โครงการ Green School โรงเรียนสีเขียว 
- โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมคุณลักษณะอันไม่พึง 
  ประสงค์ของผู้เรียน 
- โครงการโรงเรียนธนาคารช่องพรานวิทยา 
- โครงการท าบุญ ตักบาตรประจ าวันศุกร์ต้นเดือน 
- โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
- โครงการสอบธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- โครงการอาเซียนศึกษา 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการบรรเลงดนตรีให้พี่ให้น้องฟัง 
- โครงการผ้าบาติก 
- โครงการวันภาษาไทย 
- โครงการวันภาษาไทยวันละค า 
- โครงการห้องสมุดบันเทิง 
- โครงการละครหน้ากากจิตอาสาเพื่อน้องในชุมชน 
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬานักเรียน 
- โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
- โครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 

     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 

- โครงการท าบุญ ตักบาตรประจ าวันศุกร์ต้นเดือน 
- โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
- โครงการสอบธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- โครงการอาเซียนศึกษา 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
         และหลากหลาย 
 

- โครงการกิจกรรมสภานักเรียน เสริมสร้างประชาธิปไตย 
  ในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน 
- โครงการเยาวชนช่องพรานต้านภัยยาเสพติด 
- โครงการอาเซียนศึกษา 
- โครงการงานระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมนกัเรียน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน 
  ภาษาจีน 
 

     ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  - โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
  ประสานทูบีนัมเบอร์วัน 
- โครงการเยาวชนช่องพรานต้านภัยยาเสพติด 
- โครงการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
  และสภาพแวดล้อม 
- โครงการงานอนามัยโรงเรียน 
- โครงการชุมนุม อย.น้อย 
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬานักเรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  
 

- โครงการพัฒนาการเงนิและการบัญชี 
- โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  และแผนปฏิบัติการ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 
- โครงการพัฒนาบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
  การจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ โรงเรียน 
  ช่องพรานวิทยา 
- โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในสถานศึกษา 
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      
 
 

- โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  และแผนปฏิบัติการ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 
- โครงการพัฒนาบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
  การจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ โรงเรียน 
  ช่องพรานวิทยา 
- โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในสถานศึกษา 
- โครงการพัสดุและสินทรัพย์ 
- โครงการส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
- โครงการจัดซื้อและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- โครงการพัฒนาระบบงานส านักงานผู้อ านวยการ 
- โครงการงานระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนกัเรียน 
- โครงการวัสดุสวัสดิการ 
- โครงการพัฒนาส านักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
- โครงการส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ 
  ปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์ 
- โครงการค่ายโครงงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  วิทยาศาสตร์ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ศิลปะ 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ 
  ปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์ 
- โครงการค่ายโครงงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  วิทยาศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ศิลปะ 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 
-โครงการสร้างนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ด้วยวัฒนธรรม PLC 
- โครงการพัฒนาบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
  การจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ โรงเรียน 
  ช่องพรานวิทยา 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  และแผนปฏิบัติการ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 
- โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล 
- โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในโรงเรียน 
-โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
การประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 
-โครงการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
-โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ีและนักการ 
-โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
-โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
-โครงการอนามัยโรงเรียน 
-โครงการพัฒนางานสวัสดิการและโภชนาการ 
-โครงการพัฒนาระบบงานรักษาความปลอดภัย 
โครงการพัฒนากิจกรรม 5ส. 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

-โครงการพัฒนางานระบบทะเบียนและวัดผล 
-โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
-โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี 
-โครงการจัดตารางการเรียนการสอน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

- โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
  ประสานทูบีนัมเบอร์วัน 
- โครงการกิจกรรมสภานักเรียน เสริมสร้างประชาธิปไตย 
  ในโรงเรียนเลือกตั้งประธานนกัเรียน 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญประจ าปี 
- โครงการคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนช่องพรานวทิยา 
- โครงการพัฒนากิจกรรม ๕ ส. 
- โครงการค่ายโครงงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการท าบุญตักบาตรประจ าวันศุกร์ต้นเดือน 
- โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- โครงการสอบธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- โครงการอาเซียนศึกษา 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระกาเรยีนรู้ 
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 
- โครงการบรรเลงดนตรีให้พี่ให้น้องฟัง 
- โครงการผ้าบาติก 
- โครงการวันภาษาไทย 
- โครงการภาษาไทยวันละค า 
- โครงการห้องสมุดบันเทิงคดี 
- โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
- โครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 

๓.๒ การใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญประจ าปี 
- โครงการคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนช่องพรานวทิยา 
- โครงการสอบธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระกาเรยีนรู้ 
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการบรรเลงดนตรีให้พี่ให้น้องฟัง 
- โครงการผ้าบาติก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๓.๓ การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  

- โครงการกิจกรรมสภานักเรียน เสริมสร้างประชาธิปไตย 
  ในโรงเรียนเลือกตั้งประธานนกัเรียน 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- โครงการสัปดาห์การอ่าน สัปดาห์หนังสือ 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
- โครงการค่างโครงงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระกาเรยีนรู้ 
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ภาษาจีน 
- โครงการบรรเลงดนตรีให้พี่ให้น้องฟัง 
- โครงการผ้าบาติก 
- โครงการเตรียมความพร้อมการสอน O-Net 
  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

๓.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

-โครงการประชุมสัมมนาทบทวนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
-โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการพัฒนางานระบบทะเบียนและวัดผล 

-โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

- โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
  โครงการในโรงเรียน 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการAAR( After Action 
Review) 
-โครงการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
-โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 

 
 

 
 



 

 
 

ภาคผนวก 
 

   ๑. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
   ๒. บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๓. ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                     
ค าสั่งโรงเรียนช่องพรานวิทยา 

ท่ี   164    / ๒๕๖๑ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

-------------------------------- 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙
(๓) ได้ก าหนดจัดระบบโครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่งคือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ 
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการของโรงเรียนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศีกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๔๖ และระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคลในส่วนของการบริหารบุคลากรส าหรับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 
 ๑.   คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑.๑  นายวรรณชัย  รังษี   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายไพศาล  กาญจนวงศ์  กรรมการ 
๑.๓  นายอ านาจ  ทวีศรี   กรรมการ 
๑.๔  นางสายจิตร  ดวงจันทร์  กรรมการ 
๑.๕  นางอรญา  จงต้ังสัจกุล  กรรมการ 
๑.๖  นายอ านาจ  คงคาใส   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   ประชุมชี้แจง ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน และอ านวยความ
สะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงานประเมินผลตนเองของโรงเรียน พิจารณาความเหมาะสม 
ของเคร่ืองมือในการประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของแต่ละมาตรฐาน 

 
 

 



 

๒.   คณะกรรมการฝ่ายประเมินมาตรฐานด้านต่าง ๆ 
 ๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
           ๑.   นายอ านาจ  คงคาใส   ประธานกรรมการ 
           ๒.   นางปรางทิพย์ อุ่นเรือน   กรรมการ 
    ๓.   นางสาวอุมาพร เกษตรเพิ่มสิน  กรรมการ 
    ๔.   นายรัฐพศิณน ์ เมืองอู ่   กรรมการ 

๕.   นางสาวยุวดี โอแก้ว   กรรมการ 
                       ๖.   นายอนุชา  เอกปัจชา  กรรมการและเลขานุการ 
 
         ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

         ๑.   นายทัศนะ  ค าทมูล   ประธานกรรมการ 
   ๒.   นายคมกริช  พะเลียง   กรรมการ 
   ๓.   นายศรันยู  คงลิน   กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

                     ๑.   นางสาวก่ิงกาญจน์ จันหนู   ประธานกรรมการ 
   ๒.   นางวาสนา  พูลสวัสด์  กรรมการ 
   ๓.   นายฉัตรชัย  สามข านิล  กรรมการและเลขานุการ 
  

 ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                       ๑.   นางสาวก่ิงกาญจน์ จันหนู   ประธานกรรมการ 
    ๒.   นางวาสนา  พูลสวัสด์  กรรมการ 
    ๓.   นายฉัตรชัย  สามข านิล  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           ๑.   นายอ านาจ  คงคาใส   ประธานกรรมการ 
                      ๒.   นายอนุชา  เอกปัจชา  กรรมการ 
                       ๓.   นายทรงฤทธิ์ พันธ์ดารา  กรรมการ 

๔.   นางสาวยุวดี โอแก้ว   กรรมการ 
    ๕.   นางสาวอุมาพร เกษตรเพิ่มสิน  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 



 

   ๑.   นายสุคนธ ์  ชาสิงห์แก้ว  ประธานกรรมการ 
   ๒.   นายอ านาจ  ทวีศรี   กรรมการ 
   ๓.   นายรัฐพศิณน ์ เมืองอู ่   กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๒.๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
          ๑.   นายไพศาล  กาญจนวงศ์  ประธานกรรมการ 
          ๒.   นายทัศนะ  ค าทมูล   กรรมการ 
    ๓.   นางสาวนันทิยา เชื้อหอม  กรรมการ 
   ๔.   นายสรายุทธ ชะเกตุ   กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

                     ๑.   นางสาววัชรินทร์ จันทโร   ประธานกรรมการ 
   ๒.   นางสาวจริน เมืองประเทศ  กรรมการ 
   ๓.   นายคมกริช  พะเลียง   กรรมการ 
          ๔.   นางสาวศิริรัตน์ ศรีรุ่งเรือง  กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

   ๑.   นายสรายุทธ ชะเกตุ   ประธานกรรมการ 
          ๒.   นางสาวรัตนา สุระประเสริฐ  กรรมการ 
   ๓.   นายคมกริช  พะเลียง   กรรมการ 
                     ๔.   นางสาววัชรินทร์ จันทโร   กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

          ๑.   นางนิตยา  วงษ์ค าหาญ  ประธานกรรมการ 
          ๒.   นางสาวกานต์ธิดา คาผุก   กรรมการ 
    ๓.   นางสาวบุญญาภา ภู่โต   กรรมการ 
          ๔.   นางสาวรัตนา สุระประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ๒.๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
           ๑.   นางสายจิตร ดวงจันทร์  ประธานกรรมการ 
    ๒.   นางนิตยา  วงษ์ค าหาญ  กรรมการ 
    ๓.   นางสาวมณีรัตน์ หมวดฉิม  กรรมการ 
    ๔.   นางสาวนันทิยา เชื้อหอม  กรรมการ 



 

           ๕.   นางสาววราภรณ์ จันทร์ปรีชาชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๒.๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           ๑.   นางสายจิตร ดวงจันทร์  ประธานกรรมการ 
    ๒.   นางนิตยา  วงษ์ค าหาญ  กรรมการ 
    ๓.   นางสาวมณีรัตน์ หมวดฉิม  กรรมการ 
           ๔.   นางสาววราภรณ์ จันทร์ปรีชาชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 
   ๒.๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                               และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
           ๑.   นายอ านาจ  คงคาใส   ประธานกรรมการ 
                      ๒.   นายอนุชา  เอกปัจชา  กรรมการ 
                       ๓.   นายทรงฤทธิ์ พันธ์ดารา  กรรมการ 

๔.   นางสาวยุวดี โอแก้ว   กรรมการ 
    ๕.   นางสาวอุมาพร เกษตรเพิ่มสิน  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๒.๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

          ๑.  นางอรญา  จงต้ังสัจกุล  ประธานกรรมการ 
          ๒.  นางสาววริษฐา ต านานวาลย ์  กรรมการ 
             ๓.  นายคมกริช  พะเลียง   กรรมการ 
    ๔.   นางสาวบุญญาภา ภู่โต   กรรมการ 
   ๕.  นางสาวก่ิงกาญจน์ จันหนู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๒.๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   ๑.   นายอ านาจ  ทวีศรี   ประธานกรรมการ 
          ๒.   นายจิรายุส  ยอดอาจ  กรรมการ 
          ๓.   นายศรันยู  คงลิน   กรรมการ 
   ๔.   นายวีริสร์  วงตาแพง  กรรมการ 
          ๕.   นางสาวรัตนา สุระประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 

 
   ๒.๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
                                         และการจัดการเรียนรู้ 

                    ๑.   นางสาวก่ิงกาญจน์ จันหนู   ประธานกรรมการ 
          ๒.   นายรัฐพศิณน ์ เมืองอู ่   กรรมการ 
          ๓.   นายฉัตรชัย  สามข านิล  กรรมการและเลขานุการ 



 

 
 ๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒.๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
                              ในชีวิตได้ 
          ๑.   นายอ านาจ   คงคาใส   ประธานกรรมการ 
   ๒.   นางสาวอุมาพร เกษตรเพิ่มสิน  กรรมการ 
   ๓.   นายรัฐพศิณน ์ เมืองอู ่   กรรมการ 
   ๔.   นายทรงฤทธิ์ พันธ์ดารา  กรรมการ 
   ๕.   นางสาวยุวดี โอแก้ว   กรรมการ 
   ๖.   นายอนุชา  เอกปัจชา  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

  ๒.๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๑.   นายอ านาจ  คงคาใส   ประธานกรรมการ 
   ๒.   นายอนุชา  เอกปัจชา  กรรมการ 
   ๓.   นางสาวอุมาพร เกษตรเพิ่มสิน  กรรมการ 
    ๔.   นางสาวสุชาดา วงษ์สกุล  กรรมการ 

๕.   นางสาวก่ิงกาญจน์ จันหนู   กรรมการและเลขานุการ 
 
  ๒.๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
          ๑.   นายอ านาจ  คงคาใส   ประธานกรรมการ 
   ๒.   นางสาวอุมาพร เกษตรเพิ่มสิน  กรรมการ 
   ๓.   นายรัฐพศิณน ์ เมืองอู ่   กรรมการ 
   ๔.   นายทรงฤทธิ์ พันธ์ดารา  กรรมการ 
   ๕.   นายอนุชา  เอกปัจชา  กรรมการและเลขานุการ 
 
  ๒.๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          ๑.   นายอ านาจ  คงคาใส   ประธานกรรมการ 
   ๒.   นางสาวอุมาพร เกษตรเพิ่มสิน  กรรมการ 
   ๓.   นายรัฐพศิณน ์ เมืองอู ่   กรรมการ 
   ๔.   นายทรงฤทธิ์ พันธ์ดารา  กรรมการ 
   ๕.   นายอนุชา  เอกปัจชา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

   ๒.๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 



 

 

                                        การจัดการเรียนรู้ 
           ๑.   นายอ านาจ   คงคาใส   ประธานกรรมการ 

   ๒.   นายรัฐพศิณน ์ เมืองอู ่   กรรมการ 
   ๓.   นายทรงฤทธิ์ พันธ์ดารา  กรรมการ 
   ๔.   นายอนุชา  เอกปัจชา  กรรมการ 

๕.   นางสาวอุมาพร เกษตรเพิ่มสิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อราชการต่อไป 
 

  สั่ง ณ วันที่      ๒๖   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
      ( นายวรรณชัย  รังษี ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนช่องพรานวิทยา  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู  จนได้ 
แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา   
 การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนช่องพรานวิทยา ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 
                    ( พระครูวิสุทธานันทคุณ,ดร.,เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม,เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                            โรงเรียนช่องพรานวิทยา 

                                                   วัน......31.....เดือน......มีนาคม......พ.ศ. ....2562.... 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนช่องพรานวิทยา 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------ 

 
 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ท่ีช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,๒๕๔๕)  
คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการ จัดการศึกษา ในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน
 รูปแบบการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในระบบ  ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลัก ท่ีมีหน้าท่ีในการ
จัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหล่ือมล้ าแตกต่างกันท้ังในด้านงบประมาณ คุณภาพ
บุคลากร หรือ แม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียนรวมท้ังปัจจัยเอื้ออื่น ๆ เช่น ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา การ
สนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรท่ีอยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ส่ิงเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 
การจัดการศึกษา อีกท้ังปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระ ในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามบริบทและความต้องการของตนเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพในการบริหารจัดการจึงมี 
ความแตกต่างกัน พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  จึง
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งจะท าให้เกิด ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 โรงเรียนช่องพรานวิทยา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๙  ธันวาคม    พ.ศ ๒๕๖๑ 
 
 
 
     (  นายวรรณชัย    รังษี  ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนช่องพรานวิทยา 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
...................................................................... 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียน                   
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔)  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร    
                            สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
                            การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน หมายถึงผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ ทาง

วิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความ
ภูมิใจ ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ หมายถึง การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงาน พัฒนาวชิาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียน
เรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐานมี ๕ ระดับ คือ 
๓.๑  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
๓.๒  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
๓.๓  ระดับคุณภาพ ดี  
๓.๔  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
๓.๕  ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนช่องพรานวิทยา 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษา ใช้เปน็แนวทางด าเนินงานเพือ่การประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกซ่ึงจะท าให้เกิด ความม่ันใจแก่ผู้มีส่วน 
เก่ียวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซ่ึงมาตรฐานจากการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนช่องพรานวิทยา  มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน  

โรงเรียนช่องพรานวิทยา จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
     (  นายวรรณชัย    รังษี  ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนช่องพรานวิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 
มาตรฐาน/องค์ประกอบ 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 

 
ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร  
        และการคิดค านวณ 

๗๕.๐๐ 

    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ    
        อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๕.๐๐ 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๕.๐๐ 
    ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ๗๕.๐๐ 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๖๐.๐๐ 
    ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๘๐.๐๐ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
    ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๗๕.๐๐ 
    ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐.๐๐ 
    ๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐.๐๐ 
    ๔)  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๗๕.๐๐ 
 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 
ระดับดีเลิศ 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๘๕.๐๐ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๕.๐๐ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร    
       สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๗๕.๐๐ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๘๕.๐๐ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
       อย่างมีคุณภาพ 

๗๕.๐๐ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
       และการจัดการเรียนรู้ 

๘๐.๐๐ 

 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ระดับยอดเย่ียม 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
       และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๕.๐๐ 

๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๘๕.๐๐ 



 

 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๒.  การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ก าหนดให้เป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับการประเมิน ดังนี ้
 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

                    ระดับ ๕ ยอดเย่ียม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
                    ระดับ ๔ ดีเลิศ ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 
                    ระดับ ๓ ดี ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 
                    ระดับ ๒ ปานกลาง ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 
                    ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
 
 ๓.  การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และองค์ประกอบ จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  
ตามการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
มาตรฐาน/องค์ประกอบ 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๘๕.๐๐ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา  
       ผู้เรียน 

๘๕.๐๐ 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
       และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๘๕.๐๐ 


