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โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
ต าบลทุ่งกว๋าว อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร มก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น



ก 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
  ด้วยโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ของโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม ท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพต่อไป  
 
 

 
 

(นายนวพล  จะงาม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ข 

ค าน า 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดล าปาง จัดท าขึ้นตามกกกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 1) คุณภาพของผู้เรียน  2) กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และความโดดเด่นของการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่   ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ต่อไปโดยผ่านกระบวนการแต่งต้ังคณะท างาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา และได้น าเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป  
 
 
 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดล าปาง 
ปีการศึกษา 2562 

 
  



ค 

 
สารบัญ 

 

เร่ือง  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
ค าน า  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ ฉ 
บทสรุปผู้บริหาร ช 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
     ข้อมูลท่ัวไป 1 
     ข้อมูลครูและบุคลากร 1 
     ข้อมูลนักเรียน 2 
     ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 3 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 5 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 12 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 15 
ส่วนท่ี 3  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 20 
  จุดเด่น/ จุดควรพัฒนา 20 
  แผนงานพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 21 
หนังสืออ้างอิง 24 
ภาคผนวก 25 
  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 26 
  ผลการจัดการศึกษาปี 2562 30 
  ข้อมูลระดับสถานศึกษาโรงเรียน 38 
  แหล่งเรียนรู้ 59 
  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  61 
  ค าส่ังโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 62 
  สรุปแบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (8 องค์ประกอบ) 69 
  ผลการด าเนินงานท่ีส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน/บุคลากร 100 
  ผลงานดีเด่น ปี 2562 

ภาพถ่าย 
100 
113 

 
  



ง 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที ่ เร่ือง 
 

 หน้าที่ 

1 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

30 

2 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี1  ด้านคุณภาพผู้เรียน1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์                
ของผู้เรียน 

32 

3 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   33 
4 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ                           34 
5 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน   

เป็นส าคัญ    
36 

6 แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562                                                     38 
7 แสดงข้อมูลข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ  38 
8 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลการ จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้                                    39 
9 แสดงจ านวนคนท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน                                                        39 
10 แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562                                                                                 40 
11 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 41 
12 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 41 
13 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 42 
14 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 43 
15 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-3ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 44 
16 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 45 
17 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 46 
18 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 47 
19 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562 48 
20 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 49 
21 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 50 
22 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 51 
23 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 52 
24 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562 53 
   

 
  



จ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

  ตารางที ่ เร่ือง 
 

หน้าที่ 

25 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชาระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2562 

54 

26 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชาระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2562 

55 

 27 แสดงข้อมูลผลการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชาระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2562 

56 

 28 แสดงข้อมูลผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนรายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2562 

57 

 29 แสดงข้อมูลผลการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปี 2562 58 
 30 แสดงข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 59 
 31 แสดงข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 59 
 32 แสดงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2562 60 
   

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ฉ 

สารบัญภาพ 
 
ภาพ เร่ือง 

 
หน้า 

1 การรับเกียรติบัตร IQA AWARD 113 
2 บรรยากาศในวันประเมินภายนอก (สมศ.) รอบท่ี 4 114 
3 คณะครูร่วมกันจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองปี 2562 115 
4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 194 ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีนักเรียน 193 คน ข้าราชการครู 20 คน พนักงานราชการ 1 คน  
ครูอัตราจ้าง 2 คน ธุรการ 1 คน และลูกจ้าง 2 คน มีผู้อ านวยการโรงเรียน คือนายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว ได้มี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยใช้กระบวนการ PDCA และ T-SPA 3SR PLUS PRO. 7Q MODEL 
 จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐานพบว่ามาตรฐาน
การศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มาตรฐานท่ี1ด้านคุณภาพผู้เรียน      
มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน
จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การส่ือสารการคิดค านวณ 
รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ         มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกาย และสังคม มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ผลท่ี
สนับสนุนการประเมินตนเอง คือนักเรียนอ่านออกเขียนได้มีความสามารถในการส่ือสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด แต่ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ยังต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ ยกเว้น
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ มีโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ กีฬา ดนตรี มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา 
นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และโครงการกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อมศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง ท าให้ไม่มีการทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียนและโครงการสถานศึกษาสีขาว ท่ีช่วยให้นักเรียนห่างไกลจาการเสพติด และอบายมุขต่างๆ มีระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งานและมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน  และจัดกิจกรรม Active 
learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกช้ันเรียน  
ครูได้รับการพัฒนาตนเอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน  
 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม  
มีการบริหารจัดการโรงเรียนเชิงระบบ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล ได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อย่างชัดเจน ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครู และสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โดยประเมินภาพความส าเร็จ
ดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ
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ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศ
ภายในและน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนในการวางแผนปรับปรุงพัฒนา 
และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน  และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนจัดหา
พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่
ในระดับยอดเยี่ยมมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมี โครงการท่ีส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งาน
หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ท่ี
ลึกซึ้ง และคงทนตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แล้วน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริงครูใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเพื่อให้ผู้เรียน
รักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูสร้างส่ือนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  
 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด สร้างสรรค์ เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มีการจัดป้ายนิเทศ
และบรรยากาศตามสถานท่ีต่างๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครูใช้ส่ือการเรียนการสอน  นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ ด้านผู้บริหาร มีรูปแบบการบริหาร และการจัดการเชิงระบบ 
โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้กระบวนพัฒนา
ศักยภาพสถานศึกษาโดยกระบวนการ T-SPA 3SR PLUS PRO. 7Q MODEL และการจัดการโรงเรียนคุณภาพ
ต่อเนื่อง หรือTSQP2 ในด้านบริหารงานภายในโรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างเป็น 4 ฝ่าย มีวิสัยทัศน์ และภาวะ
ผู้น าในการบริหารงานมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการครองตน 
ครองคน และครองงานได้อย่างดียิ่ง และด้านครูของโรงเรียน มีจุดเด่น คือ ครูมีความทุ่มเทมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีครู
เพียงพอมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ เอื้ออาทรชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้เรียน
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ทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด มีการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนได้รับ
รางวัลต่างๆทุกระดับ จนเป็นท่ีประจักษ์ทุกปี ครูในโรงเรียนมีวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ 2 คน ครูช านาญการ
พิเศษ 12 คน และมีครูช านาญการ 6 คน ส่วนจุดเด่นของผู้เรียน เช่น มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีสัมมาคารวะ และสร้างช่ือเสียงให้กับ
โรงเรียน ท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ  

แผนงานหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน ประสบผลส าเร็จเชิงประจักษ์และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ีมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับช้ันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้นท้ังในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  พัฒนากระบวนการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น 
และเป้าหมายท่ีก าหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ให้ตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน โดยการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้ครูมีเทคนิค กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 ช่ือผู้อ านวยการสถานศึกษา : นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว 
 ท่ีอยู่: เลขท่ี 194 หมู่ท่ี 4  บ้านจ๋ง ต าบลทุ่งกว๋าว  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 
          รหัสไปรษณีย์ 52240 
 สังกัด: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

เปิดสอน : ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มวิชาเลือกเรียน 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนการเรียนท่ัวไป ให้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการ   

ขนาดของโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
ข้อมูลอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
1) ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 150 KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูง 
    ขนาด 380 V  
2) ประปา  จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรียน 
3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
4) น้ าด่ืม จากประปาภายในโรงเรียน จากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
5) น้ าใช้ จากประปาภายในโรงเรียน 

 โทรศัพท์: 054-823117 โทรสาร : 054-823118 E-Mail :  thungkaow.ac.th 
 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

1 20 1 2 1 25 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จ านวน - 17 7 1 25 
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  3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา และภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนใน
แต่กลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา - - 
ภาษาไทย 3 15.33 
วิทยาศาสตร์ 4 25 
คณิตศาสตร์ 2 25.5 
สังคมศึกษาฯ 2 21 
ศิลปศึกษา 1 30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 18 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 21.43 
ภาษาต่างประเทศ 3 22 

รวม 23 21.87 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 

  จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 193 คน  (10 มิถุนายน 2562) 
ระดับชั้นเรียน จ านวน

ห้อง 
เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
ม.1 2 18 17 35 17.5 
ม.2 2 25 11 36 18.0 
ม.3 2 27 25 52 26.0 
รวม 6 70 53 123 20.5 
ม.4 2 14 10 24 12.0 
ม.5 2 12 10 22 11.0 
ม.6 2 12 12 24 12.0 
รวม 6 38 32 70 11.7 

รวมทั้งหมด 12 108 85 193 16.1 
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1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
1.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.80 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 23.67 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 30.43 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 27.80 32.98 32.98 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 57.12 52.80 - 4.32 
ภาษาต่างประเทศ 24.85 27.80 +2.95 
คณิตศาสตร์ 28.24 23.67 - 4.57 
วิทยาศาสตร์ 35.52 30.43 - 5.09 

 
1.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 36.81 43.02 42.21 
คณิตศาสตร์ 25.00 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 18.81 29.40 29.20 
ภาษาอังกฤษ 22.74 28.97 29.20 
สังคมศึกษา 31.76 36.10 35.70 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 35.92 36.81 +0.89 
สังคมศึกษา ฯ 30.39 31.76 +1.37 
ภาษาต่างประเทศ 21.01 22.74 +1.73 
คณิตศาสตร์ 19.92 18.81 -1.11 
วิทยาศาสตร์ 24.65 25.00 +0.35 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

                               
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการด าเนินการ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               วิธีการด าเนินการ 
                โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และการประเมิน PISA ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คลินิกรักษ์ภาษาพัฒนาการอ่านออกเสียง จัดคาบเรียนเสริมการอ่าน การเขียน 
และทักษะทางภาษาไทย บันทึกรักการอ่าน กิจกรรมชุมนุมทักษะภาษาไทย กิจกรรมชุมนุมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
กิจกรรมชุมนุมการคิดค านวณ Cross Word กิจกรรมการพูดสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมการแข่ง
ทักษะภาษาไทย/วรรณคดี วรรณกรรมพิจารณ์ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน พัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน การ
จัดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ในช่วงพักกลางวันและหน้าเสาธง จัดกิจกรรมชุมนุมทักษะการส่ือสาร และโรงเรียนยัง
ส่งเสริมการพูดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทุกสาระวิชาซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะผู้เรียนส่วนการคิดค านวณได้ให้นักเรียน
ท าแบบทดสอบเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน ฝึกทักษะในการคิดค านวณ การท่องสูตรคูณ ฝึกให้นักเรียนคิดในใจ ฝึกคิดเลข
เร็วโดยใช้แบบฝึก และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมแข่งขัน
เกม 24 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว และส่งเสริมการคิดค านวณในกิจกรรมการเรียนรู้  

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ได้ส่งเสริมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือ กิจกรรมโครงงานอาชีพ โครงงานแปรรูปอาหาร การ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุปความคิดในการเรียนโดยการเขียนเป็น mind mapping และกิจกรรมต้านทุจริตในโรงเรียน 
การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ โครงงานฐานวิจัย การจัดการเรียนการสอน
ตามโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ รายวิชา IS1 วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ รายวิชา IS2 วิชาการ
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ส่ือสารและน าเสนอและรายวิชา IS3 รวมท้ังกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมฝึกการคิด
วิเคราะหข์่าวสถานการณ์ต่างๆ การน าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยการส่ือสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงานแลกเปล่ียนผลงาน 
เพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการประเมินสมรรถนะส าคัญการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร และมีประกาศยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นอยู่เสมอ  

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สามารถก าหนด ออกแบบ สร้างนวัตกรรมโดยอาศัยองค์ความรู้ 
ในการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการคิดตามท่ีตนเองสนใจ เช่น ส่ือ Animation บอร์ด Kid Bright และในทุก
กลุ่มสาระวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนท าช้ินงาน ผลงานท าโครงงาน เช่น โครงงานส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ โครงงานการ
ทดลอง ผลงานส่ิงประดิษฐ์ โครงงานคณิตศาสตร์ การสร้างส่ืออิเล็คทรอนิกส์ของนักเรียน การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น โครงงานอาชีพ การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุท้องถิ่น 
การท าบายศรี กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ โครงงานแปรรูปอาหาร การผลิตส่ือน าเสนองานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ทางคอมพิวเตอร์น าเสนอผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน  
ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลผ่านส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างหลากหลาย โรงเรียนมีข้อมูลเว็บไซต์ของ เช่น 
กิจกรรมของโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเอกสารส าคัญต่าง ๆ อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนส่งงานทางอีเมล ไลน์ 
เฟสบุ๊ค คิวอาร์โค้ด เกม Kahoot แบบฝึกหัดทางออนไลน์ และทดสอบออนไลน์ เป็นต้น  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเช่น จัดกิจกรรมต่างๆในโครงการ 
พัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ โครงงานฐานวิจัยRBL การเรียนการสอนตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 
คือ รายวิชาIS 1 วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ รายวิชา IS2วิชาการส่ือสารและน าเสนอ และรายวิชา 
IS3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมการวัดและประเมินผล กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มให้กับนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 จัด
กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ ในช่ัวโมงว่าง ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทบทวนความรู้จากวิทยากรภายนอก กิจกรรมคลินิกรักษ์ภาษา กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง 

ความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมของครูที่ 
ปรึกษา ท่ีช่วยฝึกให้ผู้เรียนได้มีความพร้อมในการศึกษาต่อหรือการท างานจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ วิชาชีพ 
เช่น กิจกรรมบูรณาการส่งอาชีพสู่การมีงานท า มีกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
          ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 84.76 สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ จากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและผู้เรียนเข้าร่วมคลินิกรักษ์ภาษา ส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค และเหรียญเงินระดับประเทศใน
การแข่งขันหนึ่งโรงเรียนหนึง่นวัตกรรม จากคุรุสภา และโครงการกิจกรรมต่างๆส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) จ านวน 4 รายการ ได้แก่ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11(6 บท) ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ โคลงส่ีสุภาพ (4 บท) ม.4-ม.6 และรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก  ม.1-ม.3 และได้รับ
รางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
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จ านวน 5 รายการ ได้แก่ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภาพ ม.4-ม.6 การ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง 2 รายการได้แก่ การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะม.4-
ม.6การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 และได้รับรางวัลเหรียญเงิน  2 รายการได้แก่การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 การ
แข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 การแข่งขันเรียงรอ้ยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6  การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 การแข่งขันคัด
ลายมือส่ือภาษาไทย ม.4-ม.6 และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3 รวมท้ัง
ผลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
35 ได้รับรางวัล 6 รายการ ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง การเขียนเรียงความ ม.1-3 รอบรู้วรรณคดี (นิราศของสุนทรภู่ 
9 เรื่อง) ม.4-6 ได้รางวัลเหรียญเงิน การคัดลายมือ ม.4-6 และได้รางวัลเหรียญทองแดง จากการคัดลายมือ ม.1-3  
และการแต่งค าประพันธ์ (กาพย์ฉบัง 16) ม.1-3 นอกจากนี้การคิดค านวณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นักเรียนได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี69ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาจ านวน1 เหรียญทองจากการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-6 และรางวัลเหรียญเงนิ 
จ านวน 4 รายการ ได้แก่ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 เหรียญทองแดงการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.1-ม.3 เป็นต้น 
                ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 84.66 สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด
ไว้ ผลจากการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รางวัลจากการแข่งขันในระดับประเทศ เช่น รางวัลชมเชย 
โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษน์้ าและผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) และ ได้รับ
รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รางวัล
เหรียญทอง 4 รายการ เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 การประกวดผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)ม.1-ม.3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.
6 และรางวัลเหรียญเงิน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระม.1-ม.3 และ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6 รวมท้ังรางวัลจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 84.66 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด จากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผู้เรียนได้รวบรวมความรู้ได้ 
ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เป็น
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน และผลผลิตโครงการกิจกรรมต่างๆ ท่ีพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ท่ี 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) และผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 สามารถสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ Kid Bright  

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีคุณภาพการจัดการศกึษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
คิดเป็นร้อยละ 86.44 สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด ผู้เรียนสามารถสร้างส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สร้างเว็ปไซต์ด้วยระบบ CMS บอร์ด Kid Bright และได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 3 รายการได้แก่ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
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การออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ม.4-ม.6 และรางวัลเหรียญทองแดง และการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3    
                ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
คิดเป็นร้อยละ 84.49 สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด  มีผลการทดสอบระดับชาติ O-net ได้คะแนนเฉล่ียจาก4 
รายวิชา 33.66 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้คะแนนเฉล่ียจาก 5 รายวิชา 27.02  

      ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
คิดเป็นร้อยละ 86.33 สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ อาทิเช่นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) 
จ านวน 6 รายการ ได้แก่เหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 การ
แข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ ม.1-ม.3 และได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 และได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ี ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จ านวน 6 รายการ 
ได้แก่ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ ม.1-ม.3 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 การประกวด
โครงงานอาชีพ ม.1-3 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4- ม.6 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 การแข่งขัน
การจัดสวนแก้ว ม.4-6และได้รางวัลเหรียญทอง จ านวน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-
ม.3  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น และรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.1-ม.3 เป็นต้น 

      สรุปคุณภาพผู้เรียนตามประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีคุณภาพการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 85.26 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เน้นการพัฒนา

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการพัฒนาผู้เร ียน มีกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม  
กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพฤหัสบดี กิจกรรมการแสดงตนเป็น  พุทธมามกะ ม.1-ม.4 กิจกรรมสืบสานวิถีถิ่น 
วิถีทุ่งกว๋าว กิจกรรมเพชรทองกวาว กิจกรรมบูรณาการโรงเรียน  วิถีพุทธ  กิจกรรมลูกทุ่งกว๋าวพบพระ กิจกรรม
สมาธิสร้างปัญญา กิจกรรมไหว้สวย ยิ้มใส กิจกรรมอ าลาสถาบัน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา และโครงการกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆเช่น วันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ    
วันเข้าพรรษา วันหล่อเทียนจ าน าพรรษา และร่วมจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
เช่น กิจกรรมเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสลากภัตร การแห่งเทียนจ าน าพรรษา และการแสดงตนเป็นพุทธมา
มะกะ 

ด้านการพัฒนาด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น เช่น กิจกรรมเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย กิจกรรมสลากภัตร 
กิจกรรมการแต่งกายด้วยเส้ือชุดผ้าพื้นเมืองในวันศุกร์ กิจกรรมวันรักษ์ไทย การแข่งขันการท าอาหารพื้นเมือง และ
ขนมไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เช่น กิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมของงานส่ิงแวดล้อมศึกษา กิจกรรมพี่น าน้องรักษ์น้ า กิจกรรมมหิงสา
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สายสืบ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน กิจกรรม 5ส มีการปรับปรุงสภาพบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
เป็นต้น 

การพัฒนาด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายก าหนดจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเช่น กิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมของงาน
ส่ิงแวดล้อมศึกษา กิจกรรมมหิงสาสายสืบ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน กิจกรรม 5 ส  

การพัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวิธีการรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รู้จักรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ วิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวงข่ม
เหงรังแก โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอาทิเช่นกิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยในโรงเรียนกิจกรรมโภชนาการ 
กิจกรรมโรงอาหารในโรงเรียน การให้ความรู้การบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย การให้
ความรู้แก่ผู้เรียนท้ังในการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะนักเรียนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ทุ่งข่วง  
และเจ้าหน้าท่ีต ารวจของสถานีต ารวจเมืองปานในการตรวจสอบสารเสพติด ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และการป้องกันการท้องก่อนวัยเรียน จากหน่วยงานภายนอก
โรงเรียนกิจกรรมเสียงตามสายของคณะกรรมการสภานักเรียน จัดป้ายนิเทศความรู้ในแต่ละห้องเรียน จัดการเรียน
การสอนเกี่ยวกับภาวะโภชนาการให้นักเรียน รู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า การบริโภค และการดูแล
สุขภาพร่างกายให้มีสุขนิสัยท่ีดีและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีกิจกรรมกีฬานันทนาให้นักเรียนได้เล่นกีฬาในเวลาว่าง และวันหยุด จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
ภายในและกีฬาภายนอกโรงเรียน กิจกรรมกีฬาวันงดสูบบุหรี่  วันต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้าน
กีฬาตามท่ีตนเองถนัด น านักเรียนท่ีมีภาวะเส่ียงออกก าลังกายทุกเย็นหลังเวลาเลิกเรียน ท าให้สามารถแก้ปัญหาด้าน
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในด้านสุนทรียภาพได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกและร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์เป็นประจ าในกิจกรรมท้ังภายในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ อีกท้ังโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ใหผู้้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงรู้จักรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ รู้จักวิธีการป้องกัน
ตนเองจากการล่อลวงข่มเหงรังแก โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน อาทิเช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียน กิจกรรมโภชนาการ กิจกรรมโรงอาหารในโรงเรียน การให้ความรู้การบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
สะอาด ปลอดภัย การให้ความรู้แก่ผู้เรียนท้ังในการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมทักษะนักเรียนจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าลบ้านทุ่งข่วง และเจ้าหน้าท่ีต ารวจของสถานีต ารวจเมืองปานในการตรวจสอบสารเสพติด ให้
ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และการป้องกันการท้อง
ก่อนวัยเรียนจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียนและกิจกรรมเสียงตามสายของคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อให้ความรู้
กับผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
 1.2 ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้อง 
       ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองได้แก่โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพ โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานท าโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการโรงเรียนต้านทุจริต โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน โครงการวิถีธรรม วิถไีทย  โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEM โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพ
ถนอมอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการ
กิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อมศึกษาโครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและโครงการส่งเสริม
สุขภาพและความเป็นเลิศด้านกีฬา 
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2. ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม

เคารพในกกติกามีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกกหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ผู้เรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 89.34 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด จาก
การจัดกิจกรรมโครงการต่างของโรงเรียน ส่งผลให้มีผลงานระดับชาติ เช่น ได้รับทุนกิจกรรมคาราวานต้านทุจริต 
จ านวน 20,000 บาท จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สนับสนุนให้จัดท าโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โรงเรียน
โปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริตในโรงเรียน และโรงเรียนได้ผ่านเข้ารอบรับการประเมินโครงการพี่น า น้องรักษน์้ า 
ตามแนวพระราชด าริ พ.ศ. 2562 มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น มีส่วนรว่มใน 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมปิัญญาไทยมีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็น
ร้อยละ 91.14 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด ผู้เรียนได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับรางวัล 3 รายการ ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 การ
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 และรางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  รวมท้ังนักเรียนทุก
คนมีส่วนร่วมและเข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสลากภัตรของชุมชน เป็นต้น 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลในด้านเพศวัยเช้ือชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมประเพณี มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิด 
เป็นร้อยละ 91.14 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด  
          4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมและ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่นมีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 91.20 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
นักเรียนได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2 
รายการ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 และการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 และได้รับรางวัลการแข่งขัน นอกจากนี้ทางด้านดนตรี นักเรียนได้รับ 4 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 และได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 การแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 และการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
 สรุปคุณภาพนักเรียนตามประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณภาพการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.90 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด และสรุปผลการประเมิน
ตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 88.08 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายตามท่ี
โรงเรียนก าหนดไว้ในระดับดี ท่ีร้อยละ 75 
 
3. จุดเด่นคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ
ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีดีขึ้น 
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2.  ผู้เรียนท ากิจกรรมท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง ท้ังกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมขององค์กรภายนอก ครู
และนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ท าให้ผู้เรียนเคารพในกก
กติกามีความเป็นประชาธิปไตย มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีก าหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมสุีขภาวะทางร่างกายและจิตใจท่ีดีงามต่อสังคม 
 
4. จุดควรพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียนให้สูงขึ้นและพัฒนาผลการสอบวัด
ระดับชาติ(O-net)ให้มีคะแนนพัฒนาการท่ีสูงขึ้น โดยน าข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาวิเคราะห์และหาแนวทาง
ในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดกิจกรรมบูรณาร่วมกันในแต่ละกลุ่มสาระและส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตร
เพื่อการศึกษามีงานท าเพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ทักษะพื้นฐานต่างๆและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพมาสร้างสรรค์ท า
โครงงาน ช้ินงาน ท่ีสามารถน าไปจ าหน่ายได้ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง รวมท้ังจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
มีระบบสืบค้นและเอื้อต่อการสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป  โรงเรียนจะด าเนินการดังนี ้
 1. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายการแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยสอดแทรกกิจกรรมต่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเพื่อให้ผู้เรียนมทัีกษะตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ให้มีคะแนนในระดับดีและ 
ผลการทดสอบระดับชาติให้มีคะแนนพัฒนาการท่ีดีขึ้นโดยให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวิเคราะห์เนื้อหาตามตัวชี้วัด
ข้อสอบระดับชาติ การจัดกิจกรรมสอนเสริมเติมติว ม.3,ม.6 จัดการเรียนสอนท่ีหลากหลายยืดหยุ่น และดูแล
นักเรียนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม เพื่อสร้างโอกาสชีวิตการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเอง การ
ท างานเป็นทีม การเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆคิดโครงการ โครงงาน 
ช้ินงานผลผลิตส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ฝึกให้นักเรียน 
ต้ังเป้าหมายในชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

4. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้การส่ือสารการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมการเพิ่มคอมพิวเตอร์ท่ี
ใช้ในการสืบค้นข้อมูลให้กับนักเรียนในห้องสมุด จัดให้บริการห้องสืบค้นท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

5.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้นการท างานหรืองานอาชีพ โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมวิถีถ่ิน วิถีไทยอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้และน้อมน าตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของไทยและของท้องถิ่น  
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7.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขเข้าใจผู้อื่นไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่นโดยจัดกิจกรรมสอดแทรกในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การโฮม
รูมนักเรียนในแต่ละช้ัน กิจกรรมของงานอนามัยในโรงเรียน กิจกรรมกีฬาสีภายในและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายนอก
โรงเรียน รวมท้ังการขอรับการสนับสนุนจากบุคลากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในท้องถิ่น 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 
1. กระบวนการด าเนินการ 

1.1 วิธีการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดและแผนการศึกษาแห่งชาติประกอบการด าเนินการโดยละเอียดและจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนด/
ปรับเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ มีรูปแบบการบริหาร และการจัดการเชิงระบบ โดยให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้กระบวนพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาด้วยกระบวนการ T-SPA 3SR PLUS PRO. 7Q MODEL และการจัดการโรงเรียนคุณภาพต่อเนื่อง หรือ
TSQP2 ในด้านบริหารงานภายในโรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป โดยแต่ละฝ่าย จะมีการแบ่งหน้าท่ีตามภาระ
งานต่างๆและโรงเรียนโดยมีการประเมินการด าเนนิงาน/โครงการ บริหารงานท้ัง4 ฝ่ายภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อน า
ผลการประเมินมาพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพ 
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ ท่ีเนน้คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านด้วยการจัดหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  มีการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลร่วมกันค้นหาจุดเด่นจุดด้อยในการวางแผน 
จัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของหลักสูตร มีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ
นักเรียนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคตมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2562)ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนมีกิจกรรมชุมนุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีนวัตกรรมและการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย เช่นคลินิกรักษ์ภาษา โครงการต่อต้านทุจริต โครงงาน
คุณธรรม โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น ตอบสนองความต้องการของนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
 จัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านด้วยการจัดหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  มีการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูล ร่วมกันค้นหาจุดเด่นจุดด้อยในการ
วางแผน จัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของหลักสูตร มีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของนักเรียน ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต มีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่
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สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยยึดหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2562) หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานท า หลักสูตรบูรณาการ  ให้
นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนมีกิจกรรมชุมนุมครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
นวัตกรรมและการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น คลินิกรักษ์ภาษา โครงการต่อต้านทุจริต โครงงานคุณธรรม โครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น ท่ีช่วยตอบสนองความต้องการของนกัเรียน และยกระดับคุณภาพของหลักสูตร
สถานศึกษา  
  ด าเนินการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพจากการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรได้รับการอบรมตรงตามหลักสูตร ส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการมีการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC 
“ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ” สู่สถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูและบุคลากร รับการอบรมพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ
หน้าท่ีท่ีปฏิบัติ และเข้ารับการอบรมพัฒนาตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้ารับ
การพัฒนาตามนโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้เล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้นเมื่อถึงก าหนด โดยมีข้ันตอนการท า PLC ในโรงเรียนดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างทีม 
  ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดปัญหาท่ีแท้จริง 
  ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนการแก้ไขและกระบวนการ 
  ขัน้ตอนท่ี 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 
  ขั้นตอนท่ี 5 สนทนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ 
          1.2 ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้อง 
  ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการนิเทศทาง
การศึกษา โครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อการเรียนรู ้ PLC โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โครงการพัฒนางานแนะแนว โครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุดโครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้เกษตร
พอเพียง โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการจ้าง
ครูสาขาขาดแคลน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อความ
ร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นต้น 
 2. ผลการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม อยู่ในระดับยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 96.36 สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้ 
 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน 
การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ มีผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเย่ียมคิดเป็นร้อยละ95.45สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 
 3. การด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
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เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบ
ควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย  มีผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.73 สูงกว่าเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้อยู่ในระดับดีเลิศ  
 4. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคร ู
บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.64 สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้  
 5. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  มีผลการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.64 สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ 93.64 
 6. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้
จัดระบบ การจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับ มีผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
92.73 สูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้ 
 สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
คิดเป็นร้อยละ 94.09 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ในระดับดีเลิศ ท่ีร้อยละ 80 
  
3. จุดเด่น กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ
บาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
 2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

3. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมและมี 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมด าเนินการในรปูของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

  
4. จุดควรพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ    

1. จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการของครูและ
โรงเรียน  

2. วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  

3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

4. จัดระบบและจัดหา ให้มีการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน  
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5. แผนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป 
 โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้  

1. จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการของครูและ
โรงเรียน โดยการส่งเสริมครูทุกคนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ให้ครูมีเทคนิค กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการ ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน  
 2. จัดพัฒนาครูผู้นิเทศในโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีเทคนิคในการนิเทศก ากับติดตาม       โดยการ
เข้ารับการอบรม ประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องนี้ และสนับสนุนส่งเสริมการนิเทศ ก ากับติดตามให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         3.ร่วมกันวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
          5. พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ให้เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีการพัฒนาปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
การบูรณาการการเรียนการสอน  และการจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มีความร่มรื่น 
สะอาด น่าอยู่ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 
   1. กระบวนการด าเนินการ 

1.1 วิธีการด าเนินงาน  
      โรงเรียนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิต โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ได้แก่ การจัดท าหลักสูตรการศึกษา เพื่อการมีงานท า การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆการปรับโครงสร้างรายวิชาต่างๆให้มีความยืดหยุ่นหลากหลายท่ีตรงกับความต้องการของนักเรียน
และชุมชนและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่นหลากหลายและจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (TSQP2) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในการพัฒนาตนเองร่วมกันอย่างต่อเนื่องท้ังโรงเรียน  (Whole School Approach) 
และพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นของครูในการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี21 มี
การจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่น หลากหลาย ดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึง จัดเพิ่มโอกาสการศึกษา เพื่อชีวิตและอนาคต
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างโอกาสชีวิตหรืออาชีพ  พัฒนาครูให้เป็นผู้เรียนรู้ มืออาชีพ มีการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม ท้ังความร่วมมือจากพ่อแม่และชุมชน มีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและการท าตัวช้ีวัดความส าเร็จ โดย
จัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง เช่น การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การทักบล็อกไม้ตะปู งานบ้าน งานปักผ้า 
งานร้อยดอกไม้ งานประดิษฐ์ใบตอง งานดอกไม้สด งานขนมไทย โครงงานอาชีพ งานเช่ือมโลหะ งานเขียนแบบ 
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งานเกษตร โครงงานฐานวิจัย RBL การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) โครงงานการพัฒนา
สุขภาพตนเอง การจัดการเรียนรู้บูรณาการพัฒนาผู้เรียนสู่งานอาชีพ “หนึ่งช้ันเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์” โครงงาน
คุณธรรม กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา การวางแผนการเล่นกีฬาเป็นทีม รูปแบบการสอนแบบ PISA ใช้เกม crossword 
พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดเป็นท าเป็น มีทักษะการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติจริงหรือสถานการณ์จริง ได้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  
Active Learning สามารถใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการประยุกต์ใช้ได้จริงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
กระบวนการท างานกลุ่ม จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ฝึกทักษะการจัดการ การท างาน
เป็นกลุ่ม การสาธิต การแสดงออก การน าเสนอผลงานโดยผ่านการท าโครงงาน จัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะในรายวิชา
ต่างๆ และการเรียนรู้และสรุปในรูปแบบ mind mapping 

ในด้านการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้ส่ือประเภท 
วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ การสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป ใบงาน ใบความรู้ บัตรค า หนังสือ
เล่มเล็ก เอกสารประกอบการเรียน เกมคณิตศาสตร์; A-math เกม24 ขุนแผนแหกคุก โอเทโร่ มือทองทลายตึก ลูก
บาศ์กงู และส่ือการสอนจากโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่ือตัวอย่างของจริง อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ   ส่ือ
ประเภท ICT ใช้ส่ือท่ีหลากหลายตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้และการท างานใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล ใช้ QR Code เป็นคลังความรู้ ข้อสอบออนไลน์ การใช้ APP. เกม Kahoot ชุด
คลินิกรักษ์ภาษาพัฒนาสู่แบบฝึกออนไลน์ คลิปความรู้ power point ส่ือจาก youtube  ตลาดออนไลน์ และการใช้
คลังส่ือการเรียนรู้ DLIT ติดสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามอาคาร และห้องเรียนให้กับนักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนได้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ อาทิ
เช่น ระบบการวัดและประเมินผล ระบบเงินทุนปัจจัยขั้นพื้นฐาน การประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ การใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียน (SDQ). การใช้ระบบ Q-info การใช้โปรแกรม PLs ป้องกันหนังสือในห้องสมุด นอกจากนี้
โรงเรียนยังใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่ น่าเรียน มีความปลอดภัย และ
ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจนน าไปสู่การน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็น
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน จนเกิดการประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น กิจก รรม
เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านและวิทยากรในท้องถิ่น การท าลูกประคบจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น การแปรรูปและ
ถนอมอาหารจากพืชในท้องถิ่น การประดิษฐ์ใบตอง กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วัน
วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา กิจกรรมตามเทศกาล เช่น สลากภัตกลุ่มทุ่งกว๋าว กิจกรรมจิตอาสา 

การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก Growth mindset ท่ีเช่ือว่าเด็กนักเรียนทุกคนเรียนแล้วมีความสุข 
หากครูผู้สอนรักเด็ก เด็กรักครู สร้างปฏิสัมพันธ์ทางบวก ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายยืดหยุ่น สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน และสมรรถนะ ยึดนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ยกย่อง ช่ืนชมให้ก าลังใจนักเรียน สอนโดย
ค าพูดเชิงบวก ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน วัดประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบลักษณะเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่มสาระ การอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยครูมีการใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และ
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครู
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จัดท า จัดหาส่ือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  พัฒนาตนเอง ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถต่างๆ 
จัดระบบการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน โดยผู้เรียนมีส่วนในการวัดและประเมินผล สามารถน าผลท่ีได้จากการวัด
และประเมินผล มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้น าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์
และปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยมีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ระหว่างครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ตามกระบวนการพัฒนาครูวิชาชีพท่ีมุ่งเน้นการท างาน
ศึกษาร่วมกันของกลุ่มครูวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในบริบท การท างานจริงในช้ันเรียน และของ
โรงเรียน ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น าไปสู่การเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการตรวจประเมินผล แผนการ
จัดการเรียนรู้ รายงานผลการเรียนรายวิชา และงานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1.2  ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้อง 
                 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ได้แก่ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP2) โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ วิชาชีพ โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการ
สถานศึกษาพอเพียง โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาส่ือ
และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนางานแนะแนว กิจกรรมรักษาความปลอดภัย และกิจกรรมปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานท่ี กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนกิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน กิจกรรมพัฒนางานโรงอาหาร กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา กิจกรรม
พัฒนาระบบงานสหกรณ์และงานธนาคารออมทรัพย์โรงเรียน เป็นต้น 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีผลการจัด
คุณภาพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 93.04 

2. มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย มีผลการจัดคุณภาพ 
อยู่ในระดับยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 91.30 

3. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรัก
เด็ก และเด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีผลการจัดคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม คิดเป็น
ร้อยละ 92.17 

4. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ มีผลการจัดคุณภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 89.57  



18 

5. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ มีผลการจัดคุณภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 89.57 

 สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 94.09 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ ในระดับดีเลิศ ท่ีร้อยละ 80 
 
3. จุดเด่น  
 1. ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและได้ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

2. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และจัดการ
เรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

3. ครูของโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆจนเป็นท่ี
ประจักษ์ มีหลักฐานตามภาคผนวก 
 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าระดับชาติ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป  
2. การจัดกิจกรรมการเรียนสอน ท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่องจริงจัง  
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ ของผู้เรียนและการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน  
4. พัฒนาครู บุคลากรในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตส่ือ และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
 5. การน าผลการประเมินการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองของครูมาปรับปรุงและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนอย่างจริงจัง  
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตส่ือ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาด ูงาน  
 3. พัฒนาการก ากับนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC ) 
โดยใช้รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาด ูงาน และมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในโรงเรียน 
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
1. จุดเด่น  

ผู้บริหารของโรงเรียนสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น ค้นหาจุดพัฒนาช้ันเรียนบนฐานข้อมูล และ
ใช้กระบวนการ PDCA เริ่มจากการสร้างความตระหนักในความส าคัญ (Awareness) ความพยายามในการปฏิบัติ
อย่างเด่นชัด (Attempt) และความส าเร็จตามมาตรฐานเป้าหมาย (Achievement) มีการบริหารจัดการเชิงระบบ 
โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้กระบวนพัฒนา
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ศักยภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ T-SPA 3SR PLUS PRO. 7Q MODEL และการจัดการโรงเรียนคุณภาพ
ต่อเนื่อง มีกิจกรรมท่ีหลากหลายในโรงเรียน ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันเรียนรู ้
แสดงออกถึง Growth Mindset มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนดีขึ้น มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ครูร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเป้าหมายท่ีคิดร่วมกันแล้วน าเป้าหมายสู่ช้ันเรียน มีกระบวนการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและได้ปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ช่วยลดการขาดเรียน หนีเรียน อีกท้ังผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนให้ความร่วมมือ ส่งเสริม 
สนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพท่ีดี ส่งผลให้โรงเรียน ครู และนักเรียน มีผลงานได้รับรางวัลต่างๆในทุกระดับจนเป็น
ท่ีประจักษ์ 
 
2. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนยังต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ทันสมัย มีความยืดหยุ่น หลากหลาย ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น และพัฒนาครู บุคลากรในด้านการใช้เทคโนโลยี การผลิตส่ือ และการจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และมีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพวิชาการ ให้เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการ 
อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา พัฒนาการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท้ังนี้เพื่อมุ่งสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้
และมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบยั่งยืนและเป็นนวัตกรรมองค์กร (Accreditation) 
 
3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น 
 2. พัฒนาครู บุคลากรในด้านการใช้เทคโนโลยี การผลิตส่ือ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาด ูงาน  
 3. การส่งเสริมพัฒนาครู ให้มีเทคนิค กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีความเช่ียวชาญในการจัดการให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน ท้ังในรูปแบบการประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาด ูงาน และมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

4. พัฒนาการก ากับ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC ) 
โดยใช้รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาด ูงาน และมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในโรงเรียน 

5. สนับสนุนส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท้ัง 4 ฝ่ายและการ
จัดการเรียนรู้ ท้ังมีการปรับปรุงซ่อมแซม มีอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบส ารองให้เพียงพอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์และการบริหารงานส านักงาน ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยรองรับและมีอินเทอร์เน็ตท่ีดี 

6.พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการให้เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยมีการพัฒนาปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน หลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอน  
และการจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มีความร่มรื่น สะอาด น่าอยู่ มีความปลอดภัยและเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 
 
3.1 สรุปผล 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  
พร้อมท้ังแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีโอกาสได้ท ากิจกรรมท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง
ท้ังกิจกรรมภายในและกิจกรรมขององค์กรภายนอก 
รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ส่งผลให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ ทักษะชีวิตท่ีดี
และมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีผลงานจากการเข้าแข่งขันทักษะต่างๆท า
ให้ได้รับรางวัลจนเป็นท่ีประจักษ์ ตามภาคผนวก 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนยังมีค่าเฉล่ีย
ต่ ากว่าระดับชาติ และไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้จึงต้องมุ่งเนน้ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียนให้
สูงขึ้น และการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติ ให้มีการปฏิบัติท่ี
ต่อเนื่อง จริงจัง  
2. การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของผู้เรียนของผู้เรียน  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีรูปแบบการบริหารและจัดการ
เชิงระบบ โดยใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการ
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา นโยบายการปฏิรูป
และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการของครู
และโรงเรียน  
2. พัฒนาวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
3. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 

3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
4. จัดระบบและจัดหา ให้มีการพัฒนาและการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1. ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและได้ปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
2. ครูให้วิธีการและใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
และมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี
กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ มีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย 
ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
2. พัฒนาครู บุคลากรในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การผลิตส่ือ และพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง 
3. น าผลการประเมินการปฏิบัติงานและการประเมิน
ตนเองของครูมาปรับปรุง และพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนอย่างจริงจัง  
4. พัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
 

 
3.2 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 โรงเรียนมีแผนพฒันาปรับกิจกรรม โครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นดังนี้ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 

learning 
3. โครงการพัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4. การพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
5. การปรับปรุง ส่ือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและให้

เอื้อต่อการเรียนการสอน 
6. โครงการส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ  
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายการแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยสอดแทรกกิจกรรมต่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
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ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร การคิด การอภิปราย การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแก้ปัญหา และมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

2.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ให้มีคะแนนในระดับ 
ดีและผลการทดสอบระดับชาติให้มีคะแนนพัฒนาการท่ีดีขึ้นโดยให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวิเคราะห์เนื้อหา
ตามตัวชี้วัดข้อสอบระดับชาติ การจัดกิจกรรมสอนเสริมเติมติว ม.3,ม.6 จัดการเรียนสอนท่ีหลากหลายยืดหยุ่น และ
ดูแลนักเรียนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม เพื่อสร้างโอกาสชีวิตการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเอง การ
ท างานเป็นทีม การเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆคิดโครงการ โครงงาน 
ช้ินงานผลผลิตส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ฝึกให้นักเรียน 
ต้ังเป้าหมายในชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นการท างานหรืองานอาชีพ 

4. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้การส่ือสารการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมการเพิ่มคอมพิวเตอร์ท่ี
ใช้ในการสืบค้นข้อมูลให้กับนักเรียนในห้องสมุด จัดให้บริการห้องสืบค้นท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

5.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้นการท างานหรืองานอาชีพ โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมวิถีถิ่น วิถีไทยอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้และน้อมน าตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของไทยและของท้องถิ่น  

7. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์ และ
สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขเข้าใจผู้อื่นไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่นโดยจัดกิจกรรมสอดแทรกในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
การโฮมรูมนักเรียนในแต่ละช้ัน กิจกรรมของงานอนามัยในโรงเรียน กิจกรรมกีฬาสีภายในและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายนอกโรงเรียนขอรับการสนับสนุนจากบุคลากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในท้องถิ่น 

 
ด้านการบริหารและการจัดการ 
1. จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการของครูและ

โรงเรียน โดยการส่งเสริมครูทุกคนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ให้ครูมีเทคนิค กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการ ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ให้ตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน  
 2. จัดพัฒนาครูผู้นิเทศในโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีเทคนิคในการนิเทศก ากับติดตามโดยการเข้า
รับการอบรม ประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องนี้ และสนับสนุนส่งเสริมการนิเทศ ก ากับติดตามให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         3.ร่วมกันวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
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4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
          5. พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ให้เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีการพัฒนาปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
การบูรณาการการเรียนการสอน  และการจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มีความร่มรื่น 
สะอาด น่าอยู่ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตส่ือ นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
 3. พัฒนาการก ากับนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC ) 
โดยใช้รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในโรงเรียน 
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1. ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  
    ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ระดับดี 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดค านวณ           

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การส่ือสาร ภาษาไทย จากผลการ 
เรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษ จาก 
ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับช้ันต้ังแต่ระดับ  
3 ข้ึนไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณ วัดผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ70 ของผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน มีทักษะการอ่าน 
การส่ือสาร จากผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 
1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการน าเสนอการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น และวิธีการแก้ปัญหาจากกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) และกิจกรรมโครงงาน/โครงการใน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสร้างช้ินงาน โครงการ โครงงาน หรือผลผลิต ตาม
ทีปรากฏในประมวลรายวิชาในทุกระดับช้ัน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ช้ินงาน 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้วยการใช้
อีเมล์  การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป (ผลการ 
เรียนต้ังแต่เกรด 3 ข้ึนไป) 
 
2. คะแนนเฉล่ียร้อยละ 30 ข้ึนไป ของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขัน้พื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียนจ านวน 4 รายวิชาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
3. คะแนนเฉล่ียร้อยละ 30 ข้ึนไป ของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จ านวน 5รายวิชา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1.1.6 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจอย่างน้อย 1 

อาชีพ 
2. ผู้เรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 70 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1.ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้ังแต่ระดับ ดีขึ้นไป 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
1. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
3. ผู้เรียนทุกคนแต่งกายด้วยเส้ือชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
1. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรยีน เช่น กีฬาภายในสถานศึกษา กิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมทัศนศึกษาในระดับช้ัน อย่าง
น้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป 

 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีน้ าหนักเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโต 

 ตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
 2. ผู้เรียน มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมกีฬาโดย

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 

ดีเลิศ 2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1. มีกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ระบบ พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
ด้วยกระบวนการ T-SPA 3SR PLUS PRO. 7Q MODEL และการจัดการโรงเรียนคุณภาพ
ต่อเนื่อง หรือTSQP2 
2. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย     
1. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้
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มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต 
3. สถานศึกษาเปิดกิจกรรมชุมนุมท่ีมากกว่า 10  ชุมนุมต่อปีการศึกษา โดยครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
4. สถานศึกษาเปิดแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างหลากหลายในทุกระดับช้ัน 

2.4 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจ

และความต้องการของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงานทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
3. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
1. สถานศึกษามีการติดต้ังอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของห้องเรียน 
2. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 
3. สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
4. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้และดูแลรักษา
ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 1. สถานศึกษามีการติดต้ังสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มากกว่า  10 ต าแหน่งเพื่อการ 

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีการเช่าซื้อ การติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ Mbpsท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
3. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ 
ดีเลิศ 3.1 ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
1. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เพื่อจัดท าประมวล
รายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูทุกคนมีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ปฏิบัติ  (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
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มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู ้
3. ครูร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการศึกษามา
วางแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.2 ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1. ครูทุกคนมีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่าง
หลากหลาย 
2. ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

3.3 ครูผู้สอนร้อยละ 80  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
1. ครูร้อยละ 80 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้มีส่ว 
เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ มากขึ้นไป 
2. ครูร้อยละ 80 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศช้ันเรียน 

3.4 ครูผู้สอนร้อยละ 80  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1. ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย 
2. ครูผู้สอนร้อยละ 80  บันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าผลจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

3.5 ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
1. ครูผู้สอนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
2. ครูทุกคนท าการบันทึกหลังแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และน าผลจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

****************************** 
 เกณฑ์การประเมิน/รายละเอียดท่ีมาของผลการประเมินภาพรวมในแต่ละมาตรฐาน 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ         
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเย่ียม   (ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 90 ข้ึนไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 80-89 ) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี    (ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 70-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง   (ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 60-69) 
ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา (ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 50-59 )   
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2. ผลการจัดการศึกษา ปี 2562 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                         เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

  

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเย่ียม   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 60-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 40-59) 
ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40) 

ข้อ 

 
ประเด็นพิจารณา 

รหัส
วิชา 

ความถ่ีแต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการ คิดค านวณ 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ  3 (ร้อยละ 75) 

1289 602 460 106 10 2467 4.24 4 
ดีเลิศ 

(84.76) 
สูงกว่า 

ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.1 52.25 24.40 18.65 4.30 0.41 - 84.76 

1.1.2  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 3 (ร้อยละ 75) 

1270 647 445 97 10 2469 4.24 4 
ดีเลิศ 

(84.87) 
สูงกว่า 

ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.2 51.44 26.20 18.02 3.93 0.41 - 84.87 

1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 3  (ร้อยละ 75) 

1245 659 463 89 10 2466 4.23 4 
ดีเลิศ 

(84.66) 
สูงกว่า 

ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.3 50.49 26.72 18.78 3.61 0.41 - 84.66 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 3 (ร้อยละ 75) 

1378 595 406 76 9 2464 4.32 
4 

ดีเลิศ 
(86.44) 

สูงกว่า 

ร้อยละของระดับคุณภาพ             
ข้อ 1.1.4 

 

55.93 24.15 16.48 3.08 0.37 - 86.44   

 

ข้อ ประเด็นพิจารณา ความถ่ีแต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับ เทียบกับ 
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5 4 3 2 1 รวม คุณภาพ เป้าหมาย 

1.1.5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 3  (ร้อยละ 70) 
1266 619 467 110 8 2470 4.22 4 

ดีเลิศ 
(84.49) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพข้อ1.1.5   51.26 25.06 18.91 4.45 0.32 - 84.49 

1.1.6   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 3  (ร้อยละ 75) 
1413 540 406 101 8 2468 4.32 4 

ดีเลิศ 
(86.33) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพข้อ 1.1.6 57.25 21.88 16.45 4.09 0.32 - 86.33 

สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1.1 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 3 (ร้อยละ 75) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.26 85.26 
4 

ดีเลิศ 
(85.26) 

สูงกว่า 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             ของผู้เรียน 
 เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

  

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเย่ียม   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 60-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 40-59) 
ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
รหัส
วิชา 

ความถ่ีแต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ  3 (ร้อยละ 79) 
1626 659 284 45 9 2623 4.47 4 

ดีเลิศ 
(89.34) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ 

ข้อ 1.2.1 
61.99 25.12 10.83 1.72 0.34 - 89.34 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 3 (ร้อยละ 79) 
1749 572 245 29 0 2595 4.56 5 

ยอดเย่ียม 
(91.14) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ   

ข้อ 1.2.2 
67.40 22.04 9.44 1.12 0.00 - 91.14 

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 3  (ร้อยละ 79) 
1824 520 230 22 0 2596 4.60 5 

ยอดเย่ียม 
(91.94) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ   

ข้อ 1.2.3 
70.26 20.03 8.86 0.85 0.00 - 91.94 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 3 (ร้อยละ 79) 
1757 568 247 27 0 2599 4.56 5 

ยอดเย่ียม 
(91.20) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ  

ข้อ 1.2.4   
67.60 21.85 9.50 1.04 0.00 - 91.20 

สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1.2 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 3 (ร้อยละ 79) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.55 90.91 
5 

ยอดเยี่ยม 
(90.91) 

สูงกว่า 

  



33 

 ตารางท่ี 3 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   
 เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

  

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเย่ียม   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 60-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 40-59) 
ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40) 
  

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
รหัส
วิชา 

ความถ่ีแต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ  3 (ร้อยละ 75) 
7861 3662 2647 579 55 2467 4.26 4 

ดีเลิศ 
(85.26) 

สูงกว่า 
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1   53.10 24.74 17.88 3.91 0.37 - 85.26 

1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 3 (ร้อยละ 75) 
6956 2319 1006 123 9 2623 4.55 

5 
ยอด
เย่ียม 

(90.90) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.2   66.80 22.27 9.66 1.18 0.09 - 90.90 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 3 (ร้อยละ 75) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.40 88.08 
4 

ดีเลิศ 
(88.08) 

สูงกว่า 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

  

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเย่ียม   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 60-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 40-59) 
ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40) 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ความถ่ีแต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ค่า 

เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

2.1 

 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี    
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

18 4 0 0 0 22 4.82 
5 

ยอดเย่ียม 
(96.36) 

 
สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ 

ข้อ 2.1เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

81.82 18.18 0.00 0.00 0.00 - 96.36 

2.2 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ       
สถานศึกษา 

17 5 0 0 0 22 4.77 
5 

ยอดเย่ียม 
(95.45) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ 
ข้อ 2.2เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

77.27 22.73 0.00 0.00 0.00 - 95.45 

2.3 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น          
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

14 8 0 0 0 22 4.64 
5 

ยอดเย่ียม 
(92.73) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ  
ข้อ 2.3 เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

63.64 36.36 0.00 0.00 0.00 - 92.73 

2.4 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

15 7 0 0 0 22 4.68 
5 

ยอดเย่ียม 
(93.64) 

สูงกว่า ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ  
ข้อ 2.4เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

68.18 31.82 0.00 0.00 0.00 - 93.64 

 

 

 

ข้อ ประเด็นพิจารณา ความถ่ีแต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ค่า ระดับ เทียบกับ 
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      เฉลี่ย คุณภาพ เป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

15 7 0 0 0 22 4.68 
5 

ยอดเย่ียม 
(93.64) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ  
ข้อ 2.5 เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

68.18 31.82 0.00 0.00 0.00 - 93.64 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

14 8 0 0 0 22 4.64 
5 

ยอดเย่ียม 
(92.73) 

สูงกว่า 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ   
ข้อ 2.6 เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

63.64 36.36 0.00 0.00 0.00 - 92.73 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
เทียบกับเป้าหมาย 

4.70 94.09 
5 

ยอดเยี่ยม 
(94.09) 

สูงกว่า 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
             ส าคัญ 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

  

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเย่ียม   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 60-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 40-59) 
ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40)  

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ความถ่ีแต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

3.1 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

15 8 0 0 0 23 4.65 
5 

ยอดเย่ียม 
(93.04) 

สูงกว่า   ร้อยละของแต่ละระดับ
คุณภาพ ข้อ 3.1 
เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

65.22 34.78 0.00 0.00 0.00 - 93.04 

3.2 

ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

15 6 2 0 0 23 4.57 
5 

ยอดเย่ียม 
(91.30) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ 
ข้อ 3.2เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

65.22 26.09 8.70 0.00 0.00 - 91.30 

3.3 

มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 

15 7 1 0 0 23 4.61 
5 

ยอดเย่ียม 
(92.17) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ 
ข้อ 3.3เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

65.22 30.43 4.35 0.00 0.00 - 92.17 
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ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ความถ่ีแต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

3.4 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

12 10 1 0 0 23 4.48 
4 

ดีเลิศ 
(89.57) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ 
ข้อ 3.4 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

52.17 43.48 4.35 0.00 0.00 - 89.57 

3.5 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

13 8 2 0 0 23 4.48 
4 

ดีเลิศ 
(89.57) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ 
ข้อ 3.5 

เป้าหมายของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

56.52 34.78 8.70 0.00 0.00 - 89.57 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 
เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.56 91.13 
5 

ยอดเยี่ยม 
(91.13) 

สูงกว่า 
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      3. ข้อมูลระดับสถานศึกษา 
 3.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) รายงานเปรียบเทียบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2561 
ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 

นักการ/
ลูกจ้าง  
(คน) 

พนักงาน
ราชการ 
(คน) 

ธุรการ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ปีการศึกษา 2560 1 22 2 2 1 1 29 
ปีการศึกษา 2561 1 22 2 2 1 1 29 
ปีการศึกษา 2562 1 20 2 2 1 1 27 

 
2) ข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการครู บุคลากรท้ังหมด จ านวน 20 คน โดยจ าแนกตาม ต าแหน่ง/วิทยฐานะ

,กลุ่มงาน/สาระการเรียนรู้,วุฒิการศึกษา และบุคลากรลูกจ้างประจ า 
 
ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ท่ี หมวด 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 สนับสนุนการสอน - - - 

2 ครูผู้ช่วย - - - 

3 ค.ศ.1 - - - 
4 ค.ศ.2 3 3 6 
5 ค.ศ.3 6 6 12 
6 ค.ศ.4 1 1 2 
  รวม 11 11 22 
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   ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ท่ี 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 1 - 1 
2 สนับสนุนการสอน - - - 
3 งานแนะแนว - - - 
4 ภาษาไทย - 3 3 
5 วิทยาศาสตร์ 4* 1 5* 
6 คณิตศาสตร์ 2* 1 3* 
7 สังคมศึกษาฯ - 2 2 
8 ศิลปศึกษา 1 - 1 
9 สุขศึกษาฯ 1 1* 2 
10 การงานอาชีพฯ 4* 3* 7* 
11 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2 
  รวม 14 12 26 
 
3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนคนท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนในแต่
กลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา - - 
สนับสนุนการสอน - - 
งานแนะแนว - - 
ภาษาไทย 3 15.33 
วิทยาศาสตร์ 4 25 
คณิตศาสตร์ 2 25.5 
สังคมศึกษาฯ 2 21 
ศิลปศึกษา 1 30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 18 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 21.43 
ภาษาต่างประเทศ 3 22 

รวม 23 21.87 
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3.2 ข้อมูลนักเรียน 
1) จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จ านวนท้ังหมด 193 คน 
ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (ปีการศึกษา 2562) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 18 17 35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 25 11 36 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 27 25 52 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 14 10 24 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 12 10 22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 12 12 24 

รวมทั้งหมด 108 85 193 
  
2) จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน        

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 178 คน คิดเป็นร้อยละ 92.23 
 3) จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 171 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.50 
 4) จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม .....-..... คนคิดเป็นร้อยละ ....-...... 

 5) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 
 6) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 62 คน (เกรดเฉล่ีย 3.5ขึ้นไป)  คิดเป็นร้อยละ 32.13  
 7) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ......-.... คน  คิดเป็นร้อยละ ....-...... 
 8) จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน(ปัจจุบัน) 1คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 

 9) สถิติการขาดเรียน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  2.07 
 10) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน  ......-.... คน คิดเป็นร้อยละ  ....-...... 
 11) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 52 คน 
   ศึกษาต่อ ระดับสายสามัญ   จ านวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 82.69  
   ศึกษาต่อ ระดับสายอาชีพ    จ านวน 9 คน    คิดเป็นร้อยละ 17.31 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  24 คน  
   ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
   ประกอบอาชีพ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ12.50 
 12) อัตราส่วนครูมัธยมต้น : นักเรียน = 1 : 18.70 คน 

  อัตราส่วนครูมัธยมปลาย : นักเรียน= 1 : 32.86 คน13) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ 193 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

14) จ านวนนักเรียนท่ีมีลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง 193 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
15) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
16) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษาจ านวน 193  คน คิด

เป็นร้อยละ 100 
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17) จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอจ านวน จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 92.23 

18) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ100 

19) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา จ านวน  193 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.80 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 23.67 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 30.43 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 27.80 32.98 32.98 

         
ตารางท่ี 12 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.80 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 23.67 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 30.43 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 27.80 32.98 32.98 

         

0

50

100

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

52.8 
23.67 30.43 27.8 

55.91 

26.98 30.22 32.98 
55.14 

26.73 30.07 32.98 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

0
100 52.8 23.67 30.43 27.8 

55.91 
26.98 30.22 32.98 55.14 26.73 30.07 32.98 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 



42 

2) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562 
ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

รหัสวิชา 

กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

รวม 

ร้อยละแต่
ละรายวิชา 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1 0 0 13 23 30 21 36 124 70.16 
คณิตศาสตร์ 2 2 11 24 47 44 34 31 195 55.90 
วิทยาศาสตร์ 1 0 1 9 22 36 46 81 196 83.16 
สังคมศึกษา 2 3 3 20 66 55 40 94 283 66.78 
สุขศึกษาฯ 1 0 0 14 25 54 47 107 248 83.87 
ศิลปศึกษา 0 0 0 0 10 35 40 60 145 93.10 

การงานอาชีพฯ 0 0 0 3 14 41 65 185 308 94.48 
ภาษาอังกฤษ 1 0 2 28 22 41 18 39 151 64.90 

ภาษาต่างประเทศ 1 3 26 22 16 18 16 22 124 45.16 
IS 0 0 0 0 0 0 2 35 37 100.00 

รวม 9 8 43 133 245 354 329 690 1,811 75.81 
ร้อยละ 0.50 0.44 2.37 7.34 13.53 19.55 18.17 38.10 100.00 75.81 

รวมกลุ่ม 3.31 20.87 75.81 100.00 75.81 
               กราฟแสดงการจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ัน ม.1-3 
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ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

รหัสวิชา 
กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

รวม 
ร้อยละแต่ละ

รายวิชา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 0 0 0 0 11 23 17 33 84 86.90 
คณิตศาสตร์ 0 2 17 13 14 26 15 23 110 58.18 
วิทยาศาสตร์ 0 1 1 2 21 46 46 73 190 86.84 
สังคมศึกษา 0 2 5 10 27 26 27 53 150 70.67 
สุขศึกษาฯ 0 0 0 2 3 8 13 44 70 92.86 
ศิลปศึกษา 0 0 0 0 3 26 25 16 70 95.71 

การงานอาชีพฯ 0 0 2 5 8 29 66 126 236 93.64 
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 16 19 8 26 41 110 68.18 

ภาษาต่างประเทศ 0 1 11 9 16 15 7 11 70 47.14 
IS 0 0 0 0 0 0 4 20 24 100.00 

รวม 0 6 36 57 122 207 246 440 1,114 80.16 
ร้อยละ 0.00 0.54 3.23 5.12 10.95 18.58 22.08 39.50 100.00 80.16 

รวมกลุ่ม 3.77 16.07 80.16 100.00 80.16 
                กราฟแสดงการจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ัน ม.4-6 
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ตารางท่ี 15 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

รหัสวิชา 
กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

รวม 
ร้อยละแต่ละ

รายวิชา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 0 0 0 13 20 26 26 37 122 72.95 
คณิตศาสตร์ 0 0 6 18 52 42 23 51 192 60.42 
วิทยาศาสตร์ 0 0 0 6 19 20 27 120 192 86.98 
สังคมศึกษา 0 0 13 9 48 47 42 85 244 71.31 
สุขศึกษาฯ 0 3 2 17 22 55 49 96 244 81.97 
ศิลปศึกษา 0 0 0 1 10 34 41 78 164 93.29 

การงานอาชีพฯ 0 1 4 6 11 37 55 197 311 92.93 
ภาษาอังกฤษ 0 0 5 11 22 18 18 48 122 68.85 

ภาษาต่างประเทศ 0 0 2 18 25 18 30 29 122 63.11 
IS 0 0 0 0 0 0 0 35 35 100.00 

รวม 0 4 32 99 229 297 311 776 1,748 79.18 
ร้อยละ 0 0.23 1.83 5.66 13.10 16.99 17.79 44.39 100.00 79.18 

รวมกลุ่ม 2.06 18.76 79.18 100.00 79.18 
กราฟแสดงการจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
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ตารางท่ี 16 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

รหัสวิชา 
กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

รวม 
ร้อยละแต่ละ

รายวิชา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 0 0 0 2 10 26 20 26 84 85.71 
คณิตศาสตร์ 0 2 2 10 18 33 16 28 109 70.64 
วิทยาศาสตร์ 0 0 2 2 11 33 35 124 207 92.75 
สังคมศึกษา 0 5 5 7 16 16 28 49 126 73.81 
สุขศึกษาฯ 0 0 0 0 4 6 17 43 70 94.29 
ศิลปศึกษา 0 0 0 0 0 2 10 58 70 100.00 

การงานอาชีพฯ 0 1 2 3 4 15 35 87 147 93.20 
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 1 7 20 30 51 109 92.66 

ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 5 8 14 18 24 70 80.00 
IS 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100.00 

รวม 0 8 12 30 78 165 209 514 1,016 87.40 
ร้อยละ 0.00 0.79 1.18 2.95 7.68 16.24 20.57 50.59 100.00 87.40 

รวมกลุ่ม 1.97 10.63 87.40 100.00 87.40 
กราฟแสดงการจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
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ตารางท่ี 17  แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562  
ผลการเรียน กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาคเรียนที่ 1 
(1,811 คน) 

9 8 43 133 245 354 329 690 

ภาคเรียนที่ 2 
(1,748 คน) 

0 4 32 99 229 297 311 776 

รวม 2 ภาคเรียน 
(3,559 คน) 

9 12 75 232 474 651 640 1,466 

ร้อยละของ 
แต่ละเกรด 

0.25 0.34 2.11 6.52 13.32 18.29 17.98 41.19 

รวมร้อยละของ
แต่ละกลุ่ม 

2.70 19.84 77.46 

กราฟแสดงการจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562  

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

0.25 0.34 2.11 
6.52 

13.32 
18.29 17.98 

41.19 

2.7 

19.84 

77.46 

ร้อยละของแต่ละเกรด รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 



47 

ตารางท่ี 18  แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562  

ผลการเรียน กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 
มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาคเรียนที่ 1 
(1,114 คน) 

0 6 36 57 122 207 246 440 

ภาคเรียนที่ 2 
(1,016 คน) 

0 8 12 30 78 165 209 514 

รวม 2 ภาคเรียน 
(2,130 คน) 

0 14 48 87 200 372 455 954 

ร้อยละของ 
แต่ละเกรด 

0 0.66 2.25 4.09 9.39 17.46 21.36 44.79 

รวมร้อยละของ
แต่ละกลุ่ม 

2.91 13.48 83.61 

กราฟแสดงการจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 19  แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562  

ผลการเรียน กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 
มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รวม ม.ต้น  
2 ภาคเรียน 
(3,559 คน) 

9 12 75 232 474 651 640 1,466 

รวม ม.ปลาย  
2 ภาคเรียน 
(2,130 คน) 

0 14 48 87 200 372 455 954 

รวม ม.1-6 
(5,689 คน) 

9 26 123 319 674 1,023 1,095 2,420 

ร้อยละของ 
แต่ละเกรด 

0.16 0.46 2.16 5.60 11.85 17.98 19.25 42.54 

รวมร้อยละของ
แต่ละกลุ่ม 

2.78 17.45 79.77 

กราฟแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2562  
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ตารางท่ี 20 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม .1-3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่านการ
ประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภาษาไทย 0 0 6 118 124 100.00 
2 คณิตศาสตร์ 0 0 46 149 195 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 0 1 1 194 196 100.00 
4 สังคมศึกษา 0 0 37 246 283 100.00 
5 สุขศึกษาฯ 0 21 90 137 248  100.00 
6 ศิลปศึกษา 0 0 91 54 145 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 0 0 1 307 308 100.00 
8 ภาษาอังกฤษ 0 0 0 151 151 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 124 124 100.00 
10 IS 0 0 0 37 37 100.00 

รวม 0 22 272 1,518 1,811 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0.00 1.21 15.02 83.77 100.00 100.00 
รวมร้อยละของแต่ละ

กลุ่ม 
1.21 98.79 100.00 100.00 

กราฟข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม .1-3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 21 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่านการ
ประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภาษาไทย 0 0 0 84 84 100.00 
2 คณิตศาสตร์ 0 0 7 103 110 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 0 0 23 167 190 100.00 
4 สังคมศึกษา 0 0 17 133 150 100.00 
5 สุขศึกษาฯ 0 5 22 43 70 100.00 
6 ศิลปศึกษา 0 0 11 59 70 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 0 0 9 227 236 100.00 
8 ภาษาอังกฤษ 0 0 0 110 110 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 69 70 100.00 
10 IS 0 0 0 24 24 100.00 

รวม 0 5 90 1019 1,114 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0.00 0.45 8.08 91.47 100.00 100.00 
รวมร้อยละของแต่ละ

กลุ่ม 
0.45 99.55 100.00 100.00 

กราฟแสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 22 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่านการ
ประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภาษาไทย 0 0 0 122 122 100.00 
2 คณิตศาสตร์ 0 0 52 140 192 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 0 0 0 192 192 100.00 
4 สังคมศึกษา 0 0 38 206 244 100.00 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 37 89 118 244 100.00 
6 ศิลปศึกษา 0 0 62 102 164 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 0 2 8 301 311 100.00 
8 ภาษาอังกฤษ 0 0 0 122 122 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 122 122 100.00 
10 IS 0 0 0 35 35 100.00 

รวม 0 39 249 1,460 1,748 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0 2.23 14.24 83.52 100.00 100.00 

รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 2.23 97.77 100.00 100.00 
กราฟแสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 23 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่านการ
ประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภาษาไทย 0 0 0 84 84 100.00 
2 คณิตศาสตร์ 0 0 7 102 109 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 0 0 0 207 207 100.00 
4 สังคมศึกษา 0 0 17 109 126 100.00 
5 สุขศึกษาฯ 0 9 21 40 70 100.00 
6 ศิลปศึกษา 0 0 13 57 70 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 0 0 0 147 147 100.00 
8 ภาษาอังกฤษ 0 0 0 109 109 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 0 7 63 70 100.00 
10 IS 0 0 0 24 24 100.00 

รวม 0 9 65 942 1,016 100.00 
รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 0 0.89 6.40 92.72 100.00 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0.89 99.11 100.00 100.00 
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        ตารางท่ี 24 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 1-2 
        ปีการศึกษา 2562 

ระดับ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) กลุ่มดี (2) กลุ่มดีเยี่ยม (3) 
ร้อยละ ม.ต้น 1/2562 0.00 1.21 15.02 83.77 
ร้อยละ ม.ต้น 2/2562 0.00 2.23 14.24 83.52 
ร้อยละ ม.ปลาย 1/2562 0.00 0.45 8.08 91.47 
ร้อยละ ม.ปลาย 2/2562 0.00 0.89 6.40 92.72 
รวมร้อยละ 0.00 01.20 10.93 87.87 
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4) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562 
ตารางท่ี 25 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายวิชา ระดับช้ัน ม.1-3ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภาษาไทย 0 0 31 93 124 100.00 
2 คณิตศาสตร์ 0 0 59 136 195 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 0 3 53 140 196 100.00 
4 สังคมศึกษา 0 0 111 172 283 100.00 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 16 95 137 248 100.00 
6 ศิลปศึกษา 0 0 91 54 145 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 0 4 109 195 308 100.00 
8 ภาษาอังกฤษ 0 0 49 102 151 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 0 1 123 124 100.00 
10 IS 0 0 37 0 37 100.00 

รวม 0 23 636 1,152 1,811 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0 1.27 35.12 63.61 100.00 100.00 

รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 1.27 98.73 100.00 100.00 
กราฟแสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายวิชา ระดับช้ัน ม.1-3ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 26 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชาระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่

ผ่าน 
ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภาษาไทย 0 0 15 69 84 100.00 
2 คณิตศาสตร์ 0 0 38 72 110 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 0 0 76 114 190 100.00 
4 สังคมศึกษา 0 0 56 94 150 100.00 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 5 31 34 70 100.00 
6 ศิลปศึกษา 0 0 11 59 70 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 0 3 55 178 236 100.00 
8 ภาษาอังกฤษ 0 0 36 74 110 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 0 4 66 70 100.00 
10 IS 0 0 8 16 24 100.00 

รวม 0 8 330 776 1,114 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0.00 0.72 29.62 69.66 100.00 100.00 

รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 0.72 99.28 100.00 100.00 
กราฟแสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชาระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 27 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายวิชาระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภาษาไทย 0 0 48 74 122 100.00 
2 คณิตศาสตร์ 0 0 87 105 192 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 0 0 25 167 192 100.00 
4 สังคมศึกษา 0 0 101 143 244 100.00 
5 สุขศึกษาฯ 0 25 100 119 244 100.00 
6 ศิลปศึกษา 0 0 62 102 164 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 0 6 83 222 311 100.00 
8 ภาษาอังกฤษ 0 0 35 87 122 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 122 122 100.00 
10 IS 0 0 17 18 35 100.00 

รวม 0 31 558 1,159 1,748 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0 1.77 31.92 66.30 100.00 100.00 
รวมร้อยละของแต่ละ

กลุ่ม 
1.77 98.29 100.00 100.00 

กราฟข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายวิชาระดับช้ัน ม.1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 28 แสดงข้อมูลผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนรายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภาษาไทย 0 0 28 56 84 100.00 
2 คณิตศาสตร์ 0 0 26 83 109 100.00 
3 วิทยาศาสตร์ 0 0 26 181 207 100.00 
4 สังคมศึกษา 0 0 47 79 126 100.00 
5 สุขศึกษาฯ 0 5 31 34 70 100.00 
6 ศิลปศึกษา 0 0 19 51 70 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 0 6 32 109 147 100.00 
8 ภาษาอังกฤษ 0 0 72 37 109 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 70 70 100.00 
10 IS 0 0 10 14 24 100.00 

รวม 0 11 291 714 1,016 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0 1.08 28.64 70.28 100.00 100.00 

รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 1.08 98.92 100.00 100.00 
กราฟแสดงข้อมูลผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนรายวิชา ระดับช้ัน ม.4-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 29 แสดงข้อมูลผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนรายวิชา ระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี1-2 ปี 2562 
 

ระดับ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) กลุ่มดี (2) กลุ่มดีเยี่ยม (3) 
ร้อยละ ม.ต้น 1/2562 0.00 1.27 35.12 63.61 
ร้อยละ ม.ต้น 2/2562 0.00 1.77 31.92 66.30 
ร้อยละ ม.ปลาย 1/2562 0.00 0.72 29.62 69.66 
ร้อยละ ม.ปลาย 2/2562 0.00 1.08 28.64 70.28 
รวมร้อยละ 0.00 1.21 31.33 67.46 

กราฟแสดงข้อมูลผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนรายวิชา ระดับช้ัน ม.1-6 ภาคเรียนท่ี1-2 ปี 2562 
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5. แหล่งเรียนรู้ 
1) สรุปข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
ตารางท่ี 30 แสดงข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้

จ านวนคร้ัง/ป ี
เป้าหมาย 

(คน) 
จุดประสงค์ 

ห้องเรียนธรรมชาติสวนเกษตร 21 193 เรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืช 
เล้ียงสัตว์ การขยายพันธุ์พืช  

ห้องสมุดโรงเรียน 60 193 ส่งเสริมการอ่านการสืบค้นข้อมูล 
สวนวรรณคดี 5 193 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาไทย 

พรรณไม้ในวรรณคดีไทย 
อาคารสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 9 150 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 
สวนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 5 193 เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
สวนสมุนไพร 2 193 เรียนรู้พรรณไม้ในสวนสมุนไพร 
ห้องคอมพิวเตอร์ /  E-Learning 50 193 ส่งเสริมการอ่านการสืบค้นข้อมูล 
สวนหินและสวนอุตุนิยมวิทยา 5 193 เรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ชนิดของหิน 
สวนคหกรรม 10 170 เรียนรู้ด้านอาหาร แปรรูป  พันธุ์ไม้ท่ี

ใช้ร้อยดอกไม้  
สวนคณิตศาสตร์ 4 193 เรียนรู้ด้านสูตรคณิตศาสตร์ 
ห้องลูกเสือ-เนตรนาร ี 3 123 เรียนรู้ด้านงานลูกเสือ-เนตรนารี 
ห้องดนตรี 20 193 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านดนตรี 
    
 

ตารางท่ี 31 แสดงข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้

จ านวนคร้ัง/ป ี
เป้าหมาย จุดประสงค์ 

ตลาดสดในชุมชน 1 ส ารวจตลาดในหมู่บ้าน 
 

เพื่อให้นักเรียนฝึกการส ารวจใน
เรื่องความต้องการ ราคาพืชผัก
ผลไม้ต่างๆทางการเกษตร 

อุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม 
จังหวัดเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ 

1 เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์เวียงกุม
กาม และสัตว์ต่างๆ 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
สัตว์ต่างๆ การจัดภูมิทัศน์ในสถาน
ท้องเท่ียว 

สนามกีฬากลางหนองกระทิง 2 การวิ่ง นักเรียนได้เรียนรู้และได้ทักษะ
ประสบการณ์ในการวิ่ง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลทุ่งกว๋าว 

1 การป้องกันรักษาโรค
ต่างๆและการรักษา
สุขภาพอนามัยตนเอง   

นักเรียนได้เรียนรู้และได้ทักษะ
ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพ
อนามัย 

วัดในต าบลทุ่งกว๋าว 6 เรียนรู้วันส าคัญทาง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนร้า



60 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้

จ านวนคร้ัง/ป ี
เป้าหมาย จุดประสงค์ 

ศาสนา และมีจิต
สาธารณะประโยชน์
ร่วมพัฒนาวัดในชุมชน 

ความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ
ทางศาสนาและร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ 
และให้นักเรียนร่วมกันพฒันาวัด
ในหมู่บ้านของตนเอง 

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหัวทุ่ง 1 การเพาะเห็ด เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิธกีาร 
ขั้นตอนในการเพาะเห็ด 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

1 เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการท าการเกษตร 

 
2) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี

การศึกษา 2562 
ตารางท่ี 32 แสดงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2562 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
สถิติการใช้

จ านวนคร้ัง/ป ี
เร่ือง หมายเหตุ 

นายปรีชา  พรหมมา  1 การเสริมสร้างและพัฒนากลุ่ม 
ยุวเกษตรกร และการขยายพันธุ์พืช 

นักวิชาการเกษตร 
อ.เมืองปาน 

นางสาวจุฬาลักษณ์   แตงอ่ า 1 การเสริมสร้างและพัฒนากลุ่ม 
ยุวเกษตรกร 

นักวิชาการเกษตร 
อ.เมืองปาน 

นายสมบูรณ์     จังกา 
นางกาบจันทร์   โนนิล 
 

2 การเพาะข้าว และความรู้ตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจ  

ศูนย์การเรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร  
บ้านป่าเวียง 

นายสุทัศน์  ชัยวงศ์ค า 10 สมุนไพรในท้องถิ่นการท าลูกประคบ 
การท าฝายชะลอน้ า  

บ้านป่าเวียง ต.ทุ่งกว๋าว 

นางไหล่     ชัยวงศ์ค า 1 การท าข้าวแคป บ้านป่าเวียงต.ทุ่งกว๋าว 
ดต.ขรรค์ชัย  ทองหล่อ 1 ยาเสพตดิและการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร 
สถานีต ารวจภูธร 
เมืองปาน 

นายพิสิษฐ์  สีแสง 1 การตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน รพสต.บ้านป่าเวียง 
นางสุข  การเก่ง 1 การท ากล้วยฉาบพอเพียง บ้านป่าเวียง ต.ทุ่งกว๋าว 
นางสาวอรุณี  สมฟอง 1 การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ บ้านจ๋ง ต.ทุ่งกว๋าว 
นายมูล  เหล็กเทศ 1 การท าขนมเกลียวพอเพียง บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งกว๋าว 
นางพรรณี  เค็มมาก 2 การทอผ้า บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งกว๋าว 
นายนรินทร์  พันธ์เขียว 2 พลังงานจังหวัดล าปาง ส านักงานพลังงาน

จังหวัดล าปาง 
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6. ประกาศมาตรฐานโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................................... 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กกกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ัง  ภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 
มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2๒) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวัน
ศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  
 

 (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 

                                                      ( นายนวพล  จะงาม ) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. ค าส่ังโรงเรียน เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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ค าสั่งโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
ท่ี 081/2562 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อันน าไปสู่การก าหนดให้มี
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประการใช้กกกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้
เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได้
มาตรฐาน  และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปีนั้น 
  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานมีการขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
และส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายตามท่ีโรงเรียนก าหนด โดยอาศัยอ านาจ ตามมาตรา 
27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547  จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าท่ี  ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

   1. นายศานติกรศ์   วงค์เขียว ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายดวงเด่น      พิจอมบุตร       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
3. นายสนั่น      กาญจนเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
4. นายทวี        เข่ือนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
5. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 
         2. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าท่ี ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้    
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน  ประกอบด้วย 

   1. นายศานติกรศ์   วงค์เขียว ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายดวงเด่น      พิจอมบุตร       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
3. นายสนั่น      กาญจนเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
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4. นายทวี        เข่ือนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
       5.   นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ                   กรรมการ 
       6.   นางศิริญญา       เข่ือนแก้ว    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กรรมการ 
       7.   นางมงคลยา      พานดง       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
       8.   ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
       9.   นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
      10.  นายสุรเดช     ต้ือยศ            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               กรรมการ 
      11.  นางสรัญญา    เรือนค า         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ    กรรมการ 
      12.  นางวรัญญา    เครือวรรณ     หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         กรรมการและเลขานุการ 
      13.  นางสาวกิ่งลดา แสนค าฟู       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหน้าท่ี วางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมิน 
และสรุปผลการประเมินหลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมินให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยยึดหลักการประเมิน เพื่อพัฒนาและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ และเกณฑ์การ
ประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตาม
สภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสมข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ สามารถตรวจสอบ
ผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้
อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

นางสาวก่ิงลดา     แสนค าฟู หัวหน้า 
นางศิริญญา         เข่ือนแก้ว 
นางสาวสิริภางค์    ขาวปอน 
นางสาวนฤมล       จ าอินทร์ 
นายนิเวศน์           ปราชญ์วิทยาการ    
นางสาวกมลศรัณ    จาเลิศ  
นายพงศกร           ทามา 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวสุพรรณิภา  จริยา 

นายสถิตย์            ขาวปอน 
นายพงษ์สิทธิ์        สุปัด 
นางสาวปราณชนก พรหมดี 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
    อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า 
นายทวี             เข่ือนแก้ว 
นายปรัชญา       จันทร์แก้ว 
นางสาวเด่นดาว  หลีแก้วสาย 
นายโรจนา        ขาวสะอาด 
นางสาวธิวาพร   เยียดยัด 
นางสาวพิมลวรรณ นวลจันทร์ 
นายวรากร    นิ้วยะวงค์ 
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3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า 
นายทวี              เข่ือนแก้ว 
นายปรัชญา         จันทร์แก้ว 
นางสาวเด่นดาว    หลีแก้วสาย 
นายดวงเด่น         พิจอมบุตร
นางสรัญญา         เรือนค า 
นางวรญัญา         เครือวรรณ 

4)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นายหัสรินทร์     ดอนดี 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นายปรัชญา         จันทร์แก้ว 

นางสาวกิ่งลดา      แสนค าฟู 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ นายดวงเด่น         พิจอมบุตร 

นางสรัญญา         เรือนค า 
นายสุพจน์          บุญมาเทพ 
นายสถิตย์           ขาวปอน 
นางจรรยา           พุทธา 
นางวรญัญา         เครือวรรณ 
นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นางมงคลยา        พานดง หัวหน้า 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
   ก าหนด โดยไม่ขัดกับกกหมาย และวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

นางสาวนฤมล      จ าอินทร์ 
นางสาวณัฐรินทร์   บุญเจริญจิตสิริ 
นายสุพจน์           บุญมาเทพ 
คณะครูทุกคนในโรงเรียน 

   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างแลหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม นายสนั่น            กาญจนเชษฐ์ 

นางจรรยา          พุทธา 
นางสุรเดช          ต้ือยศ 
นางศิริญญา        เขื่อนแก้ว 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                 ผู้บริหารสถานศึกษา 

นายศานติกรศ์  วงค์เขียว     หัวหน้า 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ชัดเจน 

นายทวี             เข่ือนแก้ว 
นายหัสรินทร์      ดอนดี 
นายสถิตย์          ขาวปอน 
นางจรรยา          พุทธา 
นางสาวสิรินทร์พร หมื่นตาบุตร 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายดวงเด่น        พิจอมบุตร 
นายสนั่น            กาญจนเชษฐ์ 
นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
   หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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 ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า 
นางมงคลยา        พานดง 
นางศิริญญา        เขื่อนแก้ว 
นางสาวกิ่งลดา     แสนค าฟู 
นางสุรเดช          ต้ือยศ 
นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ 
นางสรัญญา         เรือนค า 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ 
   จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร 
   จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

นายหัสรินทร์     ดอนดี 
นายปรัชญา      จันทร์แก้ว 
นายทวี            เข่ือนแก้ว 
นางสาวสิรินทร์พร หมื่นตาบุตร 
นางสาวเด่นดาว    หลีแก้วสาย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส าคัญ 

นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร  หัวหน้า 
นายสนั่น            กาญจนเชษฐ์ 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า 
นางมงคลยา        พานดง 
นางศิริญญา        เขื่อนแก้ว 
นางสาวกิ่งลดา     แสนค าฟู 
นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ 
นายสุรเดช          ต้ือยศ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ 
    เรียนรู้ 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา  
    พัฒนาผู้เรียน 

นางสรัญญา         เรือนค า 
นางวรญัญา         เครือวรรณ 
นางสิริภางค์        ขาวปอน 
คณะครูทุกคนในโรงเรียน 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
    และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีหน้าท่ี น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลส าเร็จของกระบวนการบริหาร และการจัดการ  และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

     1.  นางสุวิกาญจน์สิริ   พิจอมบุตร              ประธานกรรมการ 
     2.  นายดวงเด่น         พิจอมบุตร              รองประธานกรรมการ 
     3.  นายสนั่น     กาญจนเชษฐ์                   กรรมการ 
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  4.  นายทวี       เข่ือนแก้ว                       กรรมการ 
 5.  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า                   กรรมการ 
 6.  นางสรัญญา        เรือนค า                   กรรมการ 
 7.  นางมงคลยา       พานดง                    กรรมการ 
 8.  นางศิริญญา       เข่ือนแก้ว                  กรรมการ 
 9.  นางสาวสุพรรณิภา จริยา                     กรรมการ  
10.  นายหัสรินทร์        ดอนดี                   กรรมการ 
11.  นางสิริภางค์         ขาวปอน                กรรมการ  
12.  นายพงศ์สิทธิ์        สุปัด                     กรรมการ 
13.  นางวรัญญา         เครือวรรณ              กรรมการและเลขานุการ   
14.  นางสาวกิ่งลดา      แสนค าฟู.               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15.  นายปรัชญา         จันทร์แก้ว               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  มีหน้าท่ีเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
โดยเตรียมการต้อนรับตามสมควร  และให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้
ประกอบตามประเด็นพิจารณาในแต่มาตรฐาน ประกอบด้วย 

1. นายศานติกรศ์   วงค์เขียว ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. 

    3.                    
    4. 
    5. 
    6. 

นายดวงเด่น  พิจอมบุตร               
นายทวี        เข่ือนแก้ว              
นายสนั่น     กาญจนเชษฐ์ 
นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร         
นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ                        
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

    7. นางมงคลยา  พานดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
8. ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 

    9. นางสาวกิ่งลดา   แสนค าฟู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
   10. นางสรัญญา  เรือนค า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 

11. นายสุรเดช   ต้ือยศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี        กรรมการ 
12. นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

           13.  นางสิริภางค์    ขาวปอน        หัวหน้างานแนะแนว                               กรรมการ  
           14.  นายหัสรินทร์   ดอนดี                หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและงานแผนงาน   กรรมการ 
           15.  นายปรัชญา    จันทร์แก้ว        หัวหน้าสารสนเทศโรงเรียน               กรรมการ 
           16.  นางสาวนฤมล  จ าอินทร์             หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน       กรรมการ 
           17.  นายสุพจน์       บุญมาเทพ          หัวหน้างานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค  กรรมการ 
           18.  นางสาวสิรินทร์พร หมื่นตาบุตร     งานสารบรรณโรงเรียน   กรรมการ                  
           19.  คณะครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม      กรรมการ 
           20.  นางวรัญญา  เครือวรรณ        หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการและเลขานุการ 
           21.  นางจรรยา   พุทธา                   งานบริการต้อนรับ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้บุคลากรท่ีได้การแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ 
นักเรียนและต่อทางราชการ  
 
                                       ส่ัง ณ วันท่ี  10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
(นายศานติกรศ์   วงค์เขียว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
ท่ี 083 / 2562 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

…………………………………………………………………………………………………..…. 
ตามท่ีมีการประกาศใช้กกกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมท้ังจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี ้ 

1. นายศานติกรศ์ิ   วงค์เขียว ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายนวพล  จะงาม ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รองประธานกรรมการ 
3.นายดวงเด่น     พิจอมบุตร       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 
4.นายสนั่น        กาญจนเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5.นายทวี          เข่ือนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
6.นายหัสรินทร์     ดอนดี หัวหน้างานแผนงาน กรรมการ 
7.นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
8.นายปรัชญา        จันทร์แก้ว หัวหน้างานสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง มีหน้าท่ี  
1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1ครั้ง 

และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดท ารายงาน

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ให้บุคลากรท่ีได้การแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ 

นักเรียนและต่อทางราชการ  
                                       ส่ัง ณ วันท่ี  10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
 

(นายศานติกรศ์ิ   วงค์เขียว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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8. สรุปแบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (8 องค์ประกอบ)   

องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีกกกระทรวงประกาศใช้ 

1.2 การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐาน 
1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกรับทราบ 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.3 การก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและบทบาทหน้าท่ีของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 
2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
2.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.8 การก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน 
2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 3.1 การจัดโครงสร้าง / ระบบการบริหารของสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3.2 การก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือการ
เช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 
3.3 การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชนในการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอน 

องคป์ระกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.1 การน าแผนปฏิบัติการประจ าสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไว้ 

4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ี ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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สูงสุด 

องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 5.1 การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
5.2 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 6.1 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
6.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 7.1 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้การประเมินแนวใหม่ 
7.2 การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
7.3 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 8.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

8.2 การน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหาร
และการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
8.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอก 
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ค าช้ีแจง  ให้ท าเครื่องหมาย     ใน (........)  ตามระดับคุณภาพแต่ละรายการประเด็นการประเมินท่ีสอดคล้องกับคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรยีน 
  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม = 5     ดีเลิศ = 4     ดี = 3    ปานกลาง = 2     ปรับปรุง = 1  
องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

1.1 การศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานและ
ประเด็นพิจารณา    
ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ี
กกกระทรวง
ประกาศใช้ 

ยอดยี่ยม 
(……) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกกกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ              
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ  จนน าไปสู่การ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- กกกระทรวง  การประกัน
คุณภาพ พ.ศ.2561 

- ค าส่ังโรงเรียน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และผู้

มีส่วนเกี่ยวข้อง  
- ประกาศมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกกกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ             
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมจนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ดี 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกกกระทรวงอย่างครบถ้วนจนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกกกระทรวงจนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกกกระทรวง 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

1.2 การก าหนด            
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของ    
แต่ละมาตรฐาน 

ยอดยี่ยม 
(……) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ค าส่ังโรงเรียน 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- ประกาศค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา 

 - บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายตามบริบทของสถานศึกษา โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดี 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของสถานศึกษา โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา แต่ยังไม่เหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานแต่ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

1.3 มีการประกาศ        
ค่าเป้าหมาย แต่ละ 
มาตรฐานว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและ
ภายนอกรับทราบ 

ยอดยี่ยม 
(………) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและมีการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 

- ประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา 

- หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

- บันทึกการประชุม 
- หลักฐานการประชาสัมพันธ์ 
 

ดีเลิศ 
(……) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและมีการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ 

ดี 
(…………) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษารับทราบ 

ปานกลาง 
(…………) 

จัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกรับทราบ 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาคะแนนเฉล่ีย (1.1+1.2+1.3)/3=4.67 
   ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเย่ียม    ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 
(0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

2.1ศึกษาวิเคราะห์สภาพ 
ปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลตามสภาพจริง 

ยอดยี่ยม 
(……) 

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบโดยใช้เทคนิควิธีท่ีหลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย 
ท้ังจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- บุคลากรในสถานศึกษา 
- ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
- ค าส่ังมอบหมายงานของ

โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- เอกสารหลักฐานการ 

SWOT หรือเทคนิคอื่น ๆ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปีของ

สถานศึกษา 
- รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ท้ังจากแหล่งข้อมูลเอกสารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ดี 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาแต่ยังขาด
ความเป็นระบบได้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง         
แต่ยังไม่หลากหลาย 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบหรือมีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาแต่
ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ยังไม่ครบถ้วน ทันสมัย และไม่พียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายด้าน
ต่างๆ โดยมุ่งเน้นท่ี
คุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดยี่ยม 
(……) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการสอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาชาติและความต้องการของชุมชนซึ่งมุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครองผู้แทนชุมชนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- หนังสือเชิญ  
- ค าส่ังมอบหมายงานของ

โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
- บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

ดีเลิศ 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งมุ่งเน้นการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน ท่ีสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดี 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน ท่ีสะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ปานกลาง 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน แต่ไม่สะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีบุคลากรบางฝ่ายมีส่วนร่วม 

ปรับปรุง 
(…………) 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาแต่ขาดความถูกต้อง หรือข้อมูลวารสนเทศยังไม่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และไม่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม หรือขาดการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.3 ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานกิจกรรม
โครงการท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ยอดยี่ยม 
(……) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการท่ีสอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการท างานท่ีมีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและด าเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาบุคลากรและกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการจัด

การศึกษา 
- แผนปฏิบัติประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
- เอกสารงานวิจัยของ

สถานศึกษา 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 

ดีเลิศ 
(…………) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการท่ีสอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการท างานท่ีมีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและด าเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

ดี 
(…………) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการท่ีสอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการท างานท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและด าเนินการในทุกระบบครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการท่ีสอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการท างานท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และ
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

ปรับปรุง 
(…………) 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
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2.4 การก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของบุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เรียน
ร่วมรับผิดชอบและ
บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้เรียนอย่างชัดเจน 

ยอดยี่ยม 
(……) 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีมอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าท่ีของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินท่ี
ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ  

- บุคลากรในโรงเรียน 
- ผู้ปกครอง 
- ค าส่ังมอบหมายงานของ

โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- คู่มือการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัด

การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
- เว็บไซต์ของโรงเรียน 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน 

ดีเลิศ 
(…………) 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีมอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าท่ีของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินท่ี
ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 

ดี 
(…………) 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีมอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วม
รับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไป
ตามปฏิทินท่ีก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

ปานกลาง 
(…………) 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีมอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เป็นส่วนใหญ่และเป็นไปตามปฏิทินท่ีก าหนด 

ปรับปรุง 
(…………) 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ียังไม่ชัดเจน หรือขาดความครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่เป็นไปตามปฏิทินท่ีก าหนด 
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2.5 การใช้งบประมาณ 
และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
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โครงการ 

ดีเลิศ 
(……) 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกือบทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- รายงานประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
- เอกสารการเงินและบัญชี

ของโรงเรียน 

ดี 
(…………) 

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีแผนการก าหนดการใช้งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือมีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เวลาอย่างไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่าของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
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2.6 การเสนอแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ยอดยี่ยม 
(……) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมรีะบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน ดีเลิศ มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความ
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ให้ความเห็นชอบ (…………) เห็นชอบ อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 

ดี 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่ได้เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ 
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2.7การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีท่ีสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมท้ังปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีส าคัญและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

- ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- เอกสารความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น ดีเลิศ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
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(……) สถานศึกษา โดยเกือบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนา

การจัดการศึกษา พร้อมท้ังปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีส าคัญ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานประจ าปี 
- เว็บไซต์ของโรงเรียน 

ดี 
(…………) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา พร้อมท้ังปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีส าคัญ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตามภารกิจ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีส าคัญ
ยังขาดความชัดเจน ไม่สมบูรณ์ 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีขาดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตาม
ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือไม่มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย
ท่ีส าคัญ 
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2.8 การก าหนดปฏิทิน
การน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี มี
การระบุผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ 
กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- ค าส่ังมอบหมายงานของ

โรงเรียน 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัด

การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน 

ดีเลิศ 
(……) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ชัดเจนครบถ้วนเกือบในทุกโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ดี 
(…………) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ชัดเจนครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน 
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2.9 การเสนอแผนปฏิบัติ
การประจ าปีต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ให้ความเห็นชอบ 

ยอดยี่ยม 
(……) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

- บุคลากรในโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมของ

โรงเรียน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายงานประจ าปี 

ดีเลิศ 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ดี 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ปานกลาง 
(…………) 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ 

 
สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนนเฉล่ีย (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)/9 =4.67 
         ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเย่ียม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 
(0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

3.1 การจัดโครงสร้าง / 
ระบบการบริหารของ
สถานศึกษาท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ยอดยี่ยม 
(……) 

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้านคือด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบท่ี
มีความรู้ความสามารถอย่างชัดเจน และเอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- หัวหน้ากลุ่มงาน 
- ค าส่ังมอบหมายงานฯ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- แผนภูมิการบริหารงาน 
 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน และเอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดี 
(…………) 

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา และเอื้อต่อการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และเอื้อต่อการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

3.2 การก าหนด
ผู้รับผิดชอบและ
จัดระบบสารสนเทศให้
เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุม เป็น

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย
กับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ 

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- หัวหน้ากลุ่มงาน 
- ค าส่ังมอบหมายงานฯ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

ดีเลิศ 
(……) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย
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ปัจจุบัน สะดวกต่อ
การเข้าถึงและการ
ให้บริการหรือการ
เช่ือมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

กับหน่วยงานต้นสังกัด - แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- แผนภูมิการบริหารงาน 
 

ดี 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ แต่มีข้อมูลสารสนเทศ
ยังไม่ครอบคลุม และบางส่วนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศท่ีเป็นระบบไม่เป็นหมวดหมู่ หรือ
ข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน 
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3.3การน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโย
ชนในการบริหารจัด
การศึกษา และการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ยอดยี่ยม 
(……) 

มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ท้ังในด้านการวางแผนด าเนินการ 
ก ากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนโดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- หัวหน้ากลุ่มงาน 
- ค าส่ังมอบหมายงานฯ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- แผนภูมิการบริหารงาน 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ท้ังในด้านการวางแผนด าเนินการ 
ก ากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน 

ดี 
(…………) 

มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการและ การ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการหรือ 
การพัฒนาการเรียนการสอน 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนา 
การเรียนการสอน 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ คะแนนเฉล่ีย (3.1+3.2+3.3)/3 =4.67 
  ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเย่ียม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 
(0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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4.1การน าแผนปฏิบัติ
การ 

ประจ าปีสู่การปฏิบัติ
ตามกรอบระยะเวลา
และกิจกรรมโครงการ
ท่ีก าหนดไว้ 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ครบถ้วน        
เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนโครงการ กิจกรรม 

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- นักเรียน  
- ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- แบบบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน  
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- รายงานประจ าปี  
- ภาพถ่ายกิจกรรม  
- ส่ือ วีดิทัศน์น าเสนอ 
กิจกรรม/ผลงาน/ข้อมูลสถิติ ฯลฯ 
- สังเกตบรรยากาศการท างานของ

บุคลากรในโรงเรียน  

ดีเลิศ 
(……) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ระหว่าง           
ร้อยละ70-79 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม  

ดี 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ระหว่าง       
ร้อยละ 60-69 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม  

ปานกลาง 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ระหว่าง       
ร้อยละ 50-59 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม  

ปรับปรุง 
(…………) 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ น้อยกว่า          
ร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการ กิจกรรม 
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4.2 ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบตามท่ีได้
ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ยอดยี่ยม 
(……) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้ก าหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 
ขึ้นไปพึงพอใจ 
การด าเนินงาน 

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู  
- กรรมการสถานศึกษา  
- นักเรียน ผู้ปกครอง  
- ผู้แทนชุมชน  
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
- บันทึกการประชุม  
- แบบบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง  
- รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- รายงานประจ าปี  
- ภาพถ่ายกิจกรรม  
- ส่ือ วีดิทัศน์น าเสนอกิจกรรม/

ผลงานข้อมูลสถิติต่าง ๆ ฯลฯ 
- สังเกตบรรยากาศการท างานของ

บุคลากรในโรงเรียน  

ดีเลิศ 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้ก าหนดโดยร้อยละ70-79 ของโครงการกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการ
ใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70-79 พึง
พอใจการด าเนินงาน 

ดี 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้ก าหนดโดยร้อยละ 60-69 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์มี
การใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 60-69 
พึงพอใจการด าเนินงาน 

ปานกลาง 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้ก าหนด ร้อยละ 50-59 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการ
ใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 50-59 พึง
พอใจการด าเนินงาน 

ปรับปรุง 
(…………) 

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตามท่ีได้ก าหนด หรือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ หรือมีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่า หรือ
ผู้เกี่ยวข้องน้อยกว่าร้อยละ 50 พึงพอใจการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาคะแนนเฉล่ีย (4.1+4.2)/2=4.50 
√  ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเย่ียม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-
2.49) =ปรับปรุง  
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5.1 การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 

ยอดยี่ยม 
(……) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจ   
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ 

ดี 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษามอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือไม่มี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 
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5.2 การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาท้ัง
ระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษา 
 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ท้ังระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและ เครื่องมือท่ี
หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี ดีเลิศ 

(……) 
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ท้ังระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือท่ี
หลากหลาย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ดี 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ท้ังระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

5.3 รายงานและน าผล
การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง
พัฒนา 
 

ยอดยี่ยม 
(……) 

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายและ 
น าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอน 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม 
- สรุปผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพฯ  
 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายและ 
น าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 

ดี 
(…………) 

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและ 
น าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการน าผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไม่มีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

5.4 เตรียมการและ
ให้ความร่วมมือใน
การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

ยอดยี่ยม 
(……) 

สถานศึกษามีการเตรียมการอย่างเป็นระบบท้ังด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง 
ๆ อยา่งครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

- ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

- บันทึกการประชุม
  

- แผนการประเมิน
คุณภาพฯ 

- เครื่องมือการประเมิน
คุณภาพฯ 

- แบบบันทึกผลการ
ประเมินฯ 

- สรุปรายงานผลการ
ประเมินฯ 

- รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 

- บันทึกภาพถ่าย วีดี
ทัศน์ ฯ 

 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมการ ท้ังด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงาน 
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

ดี 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมการ แต่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ บางอย่างขาด
ความครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไม่มีการเตรียมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนนเฉล่ีย (5.1+5.2+5.3+5.4)/4=4.75 
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเย่ียม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-
2.49) =ปรับปรุง  
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องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

6.1 การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 

ยอดยี่ยม 
(……) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความ
เข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมี
การประสานงานอย่างเป็นระบบ 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความ
เข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจ   ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ 

ดี 
(…………) 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความ
เข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษามอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือไม่มีกระบวนการสร้าง
ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 

 
 
 
  



92 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

6.2 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาท้ังระดับบุคคล
และระดับสถานศึกษาด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม 
 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคล และระดับสถานศึกษาท่ี
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือท่ีเหมาะสม และ
มีการจัดท ารายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
- บันทึกการนิเทศของผู้

นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
- บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์ 

ดีเลิศ 
(……) 

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาท่ี
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือท่ีเหมาะสม 

ดี 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาท่ี
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีวิธีการท่ีเหมาะสม 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีวิธีการท่ีเหมาะสม 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษาไม่มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนนเฉล่ีย (6.1+6.2)/2=4.50 
   ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเย่ียม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 
(0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา แหล่งข้อมูล 

7.1 การจัดท า
รายงานผลการ
ประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใช้
การประเมินแนว
ใหม่  

ยอดยี่ยม 
(……) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ 
(Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ ์(evidence based assessment)โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

- ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกา
ร 

- บันทึกการ
ประชุม 

- บันทึกการ
จัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

- รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

- บุคลากรใน
สถานศึกษา 

- บุคลากร
ภายนอก
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(…………) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการ
ประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert judgment) 
การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ดี 
(…………) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      และ
การประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert 
judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ปานกลาง 
(…………) 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาครอบคลุม ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่ยังไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือมีการจัดท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่ไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมตามตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หรือไม่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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7.2 การน าเสนอ
รายงานต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ 

ยอดยี่ยม 
(……) 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด และน า
ข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

- ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

- บันทึกการ
ประชุม 

- รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน 
บุคลากรใน
สถานศึกษา 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- พื้นฐาน 

ดีเลิศ 
(…………) 

น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบตามช่วงเวลาท่ี
ก าหนด  และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

ดี 
(…………) 

น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดและน า
ข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

ปานกลาง 
(…………) 

น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ทัน    ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 
 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่ได้น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
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7.3 การเผยแพร่รายงาน
ต่อสาธารณชน หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน า
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่  และน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

- เอกสาร เว็บไซต์ หรือส่ือ
ต่าง ๆ ท่ีสรุปเพื่อเผยแพร่
การประเมินคุณภาพภายใน 

- รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

- บันทึกความคิดเห็นและ 
  ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการ 
  เผยแพร่ 

ดีเลิศ 
(……) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการใด
วิธีการหนึ่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน า
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่  และน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ดี 
(…………) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่และ
น าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อสาธารณชน หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนนเฉล่ีย (7.1+7.2+7.3)/3=4.67 
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเย่ียม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 
(0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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8.1 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ให้เกิดข้ึนกับครูและ
บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้  

ยอดยี่ยม 
(……) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็น
วัฒนธรรมในการท างานปกติของสถานศึกษา 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ค าส่ังมอบหมายงาน  
- บันทึกการประชุม 
- รูปภาพ 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
 

ดีเลิศ 
(…………) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการ
ท างานปกติของสถานศึกษา 

ดี 
(…………) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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8.2 การน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาจากการ
ประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไป
ใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและ
การเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยอดยี่ยม 
(…………) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้ 

- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประจ าปี 
- ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 
- รายงานผลการด าเนินงาน

ของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุม 
- บุคลาภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(……) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ดี 
(…………) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน 

ปานกลาง 
(…………) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้นสังกัด        
มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน 

ปรับปรุง 
(…………) 

ไม่มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้นสังกัด    
มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน หรือมีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาใช้แต่ขาดการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ 
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8.3 การรับการติดตาม 
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอก 
 

ยอดยี่ยม 
(……) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ท้ังด้านข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม 
น่าเช่ือถือ และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 

- ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก 

- บันทึกการประชุม 
- สรุปผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพฯ  
 

ดีเลิศ 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ท้ังด้านข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม และให้
ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกดั และหน่วยงานภายนอก 

ดี 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ  ท้ังด้านข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และให้ความร่วมมือใน
การประเมินคุณภาพเพื่อน าผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

ปานกลาง 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ ท้ังด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

ปรับปรุง 
(…………) 

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ แต่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน และไม่น่าเช่ือถือ แต่ให้ความร่วมมือ
ในการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  คะแนนเฉล่ีย (8.1+8.2+8.3)/3=4.67 
  ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเย่ียม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 
(0.00-2.49) =ปรับปรุง  
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สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562) 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
องค์ประกอบท่ี 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.67 5 ยอดเย่ียม      
องค์ประกอบท่ี 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.67 5 ยอดเย่ียม      

องค์ประกอบท่ี 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.67 5 ยอดเย่ียม      
องค์ประกอบท่ี 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.50 5 ยอดเย่ียม      
องค์ประกอบท่ี 5 การติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานท่ีพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.75 5 ยอดเย่ียม      

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.50 5 ยอดเย่ียม      

องค์ประกอบท่ี 7 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.67 5 ยอดเย่ียม      
องค์ประกอบท่ี 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.67 5 ยอดเย่ียม      

คะแนนเฉลี่ยรวม (1+2+3+4+5+6+7+8)/8 4.65 5 ยอดเย่ียม      
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเย่ียม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง    ระดับ 1 (0.00-
2.49) =ปรับปรุง  
  ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม     ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ     ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี     ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง  ระดับ 1 
(0.00-2.49) =ปรับปรุง  
 
    ลงช่ือ                        ประธานกรรมการ     ลงช่ือ                            กรรมการ   ลงช่ือ                            กรรมการและเลขานุการ 
         (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว)                       (นายหัสรินทร์  ดอนดี)          (นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร)  
   ลงช่ือ                        กรรมการ               ลงช่ือ                       กรรมการ  
        (นายปรัชญา   จันทร์แก้ว)                              (นายทวี  เข่ือนแก้ว) 
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9. ผลการด าเนินงานท่ีส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน/บุคลากรให้เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนก าหนด เช่น การเข้าร่วมประชุม/อบรม/พัฒนาทักษะ (ภาษาอังกฤษ) การอบรม English Boot Camp ของครู 
คือนางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ รุ่นท่ี 9 ได้น าเอาความรู้ ทักษะประสบการณ์จากการอบรมมาใช้ในการเรียนการสอน
ในห้องเรียน 
 
10. ผลงานดีเด่น ประจ าปี 2562 

ในการสรุปผลงานครูนักเรียนเข้าร่วมในโครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ า 
ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ หอแสดงดนตรี ส านักศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์  

     สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 

ระดับเหรียญ รายการ ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

โล่รางวัลชมเชย 
พร้อมเงินรางวัล

5,000 บาท 

โครงการ Envi Mission 
วัฒนธรรมรักษ์น้ า ครั้งท่ี 1 
 

นางสาวพิทยารัตน์   ลุขมาตย์ 
นางสาวนพวรรณ    ทนยัง 
นางสาวสลินทิพย์    แอบอุ่น 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า 
นางสรัญญา        เรือนค า 

ผลงานครูนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

เกียรติบัตร เป็นผู้
ผ่านเข้ารอบ 20 
ทีมใน
ระดับประเทศ 

โครงการค่ายเยาวชน  
ช่อสะอาดต้านทุจริต  
ปี 2562 

นางสาวภัคจิรา    จะงาม 
นางสาวธาริณี      เหล็กดี 
นางสาวสลินทิพย์  แอบอุ่น 

นางมงคลยา   พานดง 

ผลงานครูนักเรียนในการเข้าร่วมตามโครงการมหิงสาสายสืบ ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันที่ 4-6 กันยายน 2562 

โล่รางวัลและ
เกียรติบัตร“รางวัล
แห่งความ
ภาคภูมิใจ”  

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”  
ตามโครงการมหิงสาสายสืบ 
ประจ าปีการศึกษา 2561  
 

นายศิรสิทธิ์        เพชรเก่า 
นางสาวจารุวรรณ สอดสี 
นางสาวจิรประภา จ าปีหอม 
นางสาวชนากานต์ กุมภาพันธ์ 
นางสาวนงลักษณ์   นพคุณ 
นางสาวพิมกมล     สอดสี 
นางสาวภัคจิรา     จะงาม 
นางสาวธาริณี       เหล็กดี 
นางสาวบัณฑิตา    นาคภัทระ 
นางสาวประกายดาว อิ่มอร่าม
นางสาวนฑีกาล ดินสอ 
นางสาวณัฐธิดา สมนึก 
นางสาวนันทิชา การด่วน 
นางสาวอินทิรา สิริ 
เด็กชายวรเทพ เทพประชุม 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า 
นางสรัญญา เรือนค า 
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ระดับเหรียญ รายการ ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

  เด็กหญิงจิราภรณ์ อุ่นแอบ 
เด็กหญิงวิภาพร ของเดิม 
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แปดนัด 
เด็กหญิงมิรธาดา  แปงสาย 
เด็กหญิงมนปริยา โกสุโท 
เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญมา 
เด็กชายอดิศร อินทนนท์ 

 

ผลงานครูนักเรียนในการเข้าค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ประจ าปี 2562  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ(ภาคเหนือ)ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

รางวัล ชมเชย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เรื่อง Cofftea ไหมข้าวโพด
หวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม
ภายใต้หัวข้อ “เติมร้อย เพิ่ม
ล้าน อาหารเพิ่มค่า” (Value-
added foods)  

นายศิรสิทธิ์     เพชรเก่า 
นางสาวนริศรา กุมภาพันธ ์

นางสรัญญา เรือนค า 

ผลงานครูนักเรียนในการประกวดแข่งขันตามโครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ ร่วมจัดการน้ า ตามแนวพระราชด าริ  
พฒันาชุมชน ของมูลนิธิอุทกพัฒน ์

เข้ารอบประเมินผล
และผ่านการตัดสิน
ในระดับประเทศ 

ในปี 2562  

โครงการทุ่งกว๋าวร่วมใจ ร่วม
จัดการน้ า ตามแนว
พระราชด าริ พัฒนาชุมชน 

นางสาวธาริณี       เหล็กดี 
นางสาวจารุวรรณ  สอดสี 
นางสาวพรธิดา      ใจหมั่น 
นางสาวพิทยารัตน์  ลุขมาตย์ 
นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร 
นางสาวสลินทิพย์   อุ่นแอบ 
 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู   เรือนค า 
นางสรัญญา         เรือนค า 

ระดับเหรียญ รายการ ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 โล่เกียรติยศ 

เกียรติบัตรและเงิน
รางวัล 30,000 

บาท 

โครงการพี่น าน้องรักษ์น้ าตาม
แนวพระราชด าริ พ.ศ. 
2561 มูลนิธิอุทกพัฒน์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

นายอนุสร    ธรรมวงค์  
นายนฤเบศ   ถือคุณ  
นางสาวพิทยารัตน์ ลุขมาตย์ 
นางสาวสรินทร์ทิพย์ แอบอุ่น 
นางสาวพรธิดา   ใจช่วย  
นางสาวธารีณี    เหล็กดี 

ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า 
นางสรัญญา   เรือนค า 
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 ผลงานครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
ในการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) 

ณ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 20 -21 ธันวาคม 2562 

ระดับเหรียญ รายการ ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ  

อันดับ 2 

การประกวดแปรรูปอาหาร 
 ม.1-ม.3  

เด็กหญิงภัคคีมา  มานะศิริมันต์ 
เด็กหญิงภัทรพร  วาดเขียน 
เด็กหญิงธัญญาชนก กองปิน 

นางสรัญญา  เรือนค า 
นางจรรยา  พุทธา 
   

เหรียญทอง 
 

การประกวดแปรรูปอาหาร 
 ม.4-ม.6  

นางสาวชนากานต์  กุมภาพันธ ์
นางสาวนริศรา      กุมภาพันธ์ 
นางสาววิภารัตน์    ค าฝ้ัน 

นางสรัญญา  เรือนค า 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู เรือนค า 
   

เหรียญทอง 
 

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว 
 ม.4-ม.6  

นายธนาพล      เกตุมรรค 
นางสาวภัคจิรา  จะงาม 
นายอดุลวิทย์    เยียดยัด 

นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร 
นายดวงเด่น  พิจอมบุตร 

  เหรียญทอง  การประกวดโครงงานอาชีพ  
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงกิตติญา     การเก่ง 
เด็กหญิงพิชชานันท์  คนเก่ง 
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    จุลพันธ์ 

นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร 
นายดวงเด่น  พิจอมบุตร 
   

เหรียญทอง 
 

การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  

เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์ค าสุข 
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สอดสี 
เด็กหญิงรัษกากร  ถาวรภักดี 
เด็กหญิงวนิดา อินทสร้อย  
เด็กหญิงวิภาพร    ของเดิม 
เด็กหญิงอารีรัตน ์ คมจริง 

นางจรรยา   พุทธา 
นางสรัญญา  เรือนค า 
นางสาวธิวาพร  เยียดยัด 
   

เหรียญทอง 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  

นางสาวนพวรรณ  ทนยัง 
   

นายสุรเดช  ต้ือยศ 
   

เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์บายศรี 
สู่ขวัญ ม.4-ม.6     

1. นางสาวจารุวรรณ  สอดสี 
2. นางสาวจิรประภา  จ าปีหอม 
3. นางสาวนันทิชา  การด่วน 
4. นางสาวประกายดาว  อิ่มอร่าม 
5. นางสาวธาริณี    เหล็กดี 
6. นายอนัน  การร้อน  

นางจรรยา   พุทธา 
นางสรัญญา  เรือนค า 
นางสาวธิวาพร  เยียดยัด 

เหรียญทองแดง 
 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี 11(6 บท) 
 ม.1-ม.3  
 
 

เด็กหญิงมัตติกา  เปิดช่อง 
เด็กหญิงวรรณพร  ขจรจิตร์ 

นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 
นางสิริภางค์  ขาวปอน 
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ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

เหรียญทองแดง 
 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ โคลงส่ีสุภาพ 
 (4 บท) ม.4-ม.6 

นางสาวณัฐธิดา  สมนึก 
นางสาวดุษกี  ไวเหล่ียม 

นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 
นางสาวปราณชนก  พรหมดี 

เหรียญทองแดง 
 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงดาวประกาย  จะงาม 
เด็กชายศรัณย์  หยกภู 
เด็กชายอดิศร  อินทนนท์ 

นางสิริภางค์  ขาวปอน 
นางสาวปราณชนก  พรหมดี 
   

เหรียญทองแดง 
 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3  

เด็กชายนพรัตน์  มณีม่วง 
เด็กหญิงมัททิตา  ไว้เหล่ียม 
เด็กชายวัชรพล  เหล็กเทศ 

นายทวี  เข่ือนแก้ว 
ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู เรือนค า 
  

เข้าร่วม  
 

การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3  

เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญมา นางสาวนฤมล  จ าอินทร์ 

เข้าร่วม 
 

การแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงพรนภา  จะงาม นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 
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ผลงานครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
ในการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 
หมวดภาษาไทย 

ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

ทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3  

เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญมา นางสาวนฤมล  จ าอินทร์ 

ทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงพรนภา  จะงาม นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 

ทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี 11  
(6 บท) ม.1-ม.3  

เด็กหญิงมัตติกา  เปิดช่อง 
เด็กหญิงวรรณพร  ขจรจิตร์ 

นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 
นางสิริภางค์  ขาวปอน 

ทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ โคลงส่ีสุภาพ 
ม.4-ม.6  

นางสาวณัฐธิดา  สมนึก 
นางสาวดุษกี  ไวเหล่ียม 

นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 
นางสาวปราณชนก  พรหมดี 

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ 
ม.4-ม.6  

นางสาวนพวรรณ  ทนยัง 
   

นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 
   

ทอง การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
 ม.4-ม.6  

นางสาวธาราทิพย์  เอิกเกริก 
   

นางสิริภางค์  ขาวปอน 
   

เงิน 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-ม.6  

นางสาวพรธิดา  ใจหมั้น นางสาวนฤมล  จ าอินทร์ 

เงิน 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

การแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.4-ม.6  

นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แอบอุ่น นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 

ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

เงิน 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ) 
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงดาวประกาย  จะงาม 
   

นางสิริภางค์  ขาวปอน 
   

เงิน 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ)ม.4- 6  

นางสาวชุติมา  ลุขมาตย์ 
   

นางสาวนฤมล  จ าอินทร์ 
   



105 

ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

หมวดภาษาไทย 

เงิน 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
 ม.1-ม.3  

เด็กหญิงชลินดา  ใจต๋ัน 
เด็กหญิงณัฐริกา  ปุ่นสกุล 

นายสถิตย์  ขาวปอน 
นางสิริภางค์  ขาวปอน 

เงิน การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ม.4-ม.6  

นางสาวพิมกมล  การด ี นางสาวนฤมล  จ าอินทร์ 

ทองแดง 
 

การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ม.1-ม.3  

เด็กหญิงภัทรวรินทร ์อ าพราง นายรัชชานนท์  ปาละ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงดาวประกาย จะงาม 
เด็กชายศรัณย์  หยกภู 
เด็กชายอดิศร  อนิทนนท์ 

นางสิริภางค์  ขาวปอน 
นางสาวปราณชนก พรหมดี 
   

เรียนรวม  

ทอง 
รองชนะเลิศ  
อันดับท่ี 1 

การแข่งขันการจัดท า
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ม.4-ม.6  

1.นางสาวกุลนิภาสอนศรีเทพ 
2. นายชนานนท์    สุดจ า 
3. นายธีรศักดิ์     ถาเป็นบุญ 

1. นายรัชชานนท์  ปาละ 
2. นางสาวปราณชนก  พรหมดี 
   

ทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรูไ้ม่
ก าหนดช่วงช้ัน  
 

1. เด็กชายณัฐพัช  โกสุโท 
2.เด็กชายถิรวุฒิ สายพงษ์น้อย 
   

1. นายสถิตย์  ขาวปอน 
2. นางสิริภางค์  ขาวปอน 
   

เข้าร่วม การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  

1. เด็กหญิงญานิศา  ป้องสมาน 
   

1. นายรัชชานนท์  ปาละ 
   

คอมพิวเตอร์ 

ทอง การแข่งขันการออกแบบ
ส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6  
 
 
 

1. นายชาญชัย  ขจรจิตต์ 
2. นายบัญญวัต ิ อินทนนน ์

นายหัสรินทร์  ดอนดี 
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ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

คอมพิวเตอร์ 

เงิน การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6  

1. นางสาวบุณยนุช    สมควร 
2. นายวุฒิเดช    หมุดดี 

นายหัสรินทร์  ดอนดี 
   

ทองแดง การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3  

1. เด็กชายธนากร  บุญบรรดาล 
2. เด็กชายนิติกร  ยอดธงชัย 

นายหัสรินทร์  ดอนดี 
   

 กลุ่มการงานอาชีพฯ 
ทอง 

ชนะเลิศ 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  

1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์ค าสุข 
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สอดสี 
3. เด็กหญิงรัษกากร  ถาวรภักด ี
4. เด็กหญิงวนิดา  อินทะสร้อย 
5. เด็กหญิงวิภาพร  ของเดิม 
6. เด็กหญิงอารีรัตน ์ คมจริง 

1. นางจรรยา  พุทธา 
2. นางสรัญญา  เรือนค า 
3. นางสาวธิวาพร  เยียดยัด 
   

ทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรี 
สู่ขวัญ ม.4-ม.6  

1. นางสาวจารุวรรณ  สอดสี 
2. นางสาวจิรประภา  จ าปีหอม 
3. นางสาวนันทิชา  การด่วน 
4.นางสาวประกายดาวอิ่มอร่าม 
5. นายศิรสิทธิ์  เพชรเก่า 
6. นายอนัน  การร้อน 

1. นางจรรยา  พุทธา 
2. นางสรัญญา  เรือนค า 
3. นางสาวธิวาพร  เยียดยัด 
   

ทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดแปรรูปอาหาร 
ม.1-ม.3  

1.เด็กหญิงภัคคีมา มานะศิริมันต์ 
2. เด็กหญิงภัทรพร  วาดเขียน 
3. เด็กหญิงอคัมย์สิริ  ทอง
ประสม 
 

1. นางสรัญญา  เรือนค า 
2. นางจรรยา  พุทธา 

ทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดแปรรูปอาหาร 
ม.4-ม.6  

1.นางสาวชนากานต์ กุมภาพันธ์ 
2. นางสาวนริศรา  กุมภาพันธ ์
3. นางสาววิภารัตน์  ค าฝ้ัน 

1. นางสรัญญา  เรือนค า 
2. ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู เรือนค า 
   

ทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดโครงงานอาชีพ 
ม.1-ม.3  

1. เด็กหญิงกิตติญา  การเก่ง 
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  คนเก่ง 
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จุลพันธ์ 

1.นางสุวิกาญจน์สิร ิ พิจอมบุตร 
2. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร 

ทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว 
 ม.4-ม.6  

1. นายธนาพล  เกตุมรรค 
2. นางสาวภัคจิรา  จะงาม 
3. นายอดุลวิทย์  เยียดยัด 
 

1.นางสุวิกาญจน์สิร ิ พิจอมบุตร 
2. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร 
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ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 
ทอง 

รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบช้ืน ม.1-ม.3  

1. เด็กชายณัฐภัทร  ขจรจิตต์ 
2. เด็กชายธนธรณ์  ขจรจิตร์ 
3. เด็กชายรัฐภูมิ  โกวฤทธิ์ 

1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร 
2.นางสุวิกาญจน์สิร ิ พิจอมบุตร 

ทอง 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
ม.4-ม.6  

1. นายธิติวุฒิ  ของดี 
2. นายวีรวัฒน ์ นุบุรีจันทร์ 
3. นายอดิศร  เหล็กหล่อ 

1. นายสุพจน์  บุญมาเทพ 
2. นางวรัญญา  เครือวรรณ 
   

เงิน 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.1-ม.3  

1. เด็กชายจักรกิตต์  เกตุมรรค 
2. เด็กหญิงจิราพร  อวดกล้า 
3. เด็กชายณัฐกฤษ  จะงาม 

1. นางสาวสุพรรณิภา  จริยา 
2. นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด 
   

คณิตศาสตร์ 
ทอง 

รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6  
 

1. นางสาวณัฐิกาญจน์  กันอุไร 
2. นายธนนันท์  สอนเป็ง 
3. นางสาวนงลักษณ์  นพคุณ 

1. นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ 
2.นางสุวิกาญจน์สิร ิ พิจอมบุตร 
   

คณิตศาสตร์ 

เงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  

นางสาวพิทยารัตน์  ลุขมาตย์ 
   

 นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ 
   

เงิน การแข่งขันคิดเลขเร็วม.1-3  เด็กหญิงมณฑการณ์  ใจบ้านดง นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ 

เงิน การแข่งขันคิดเลขเร็วม.4- 6  นายสุภาเลิศ  เอิกเกริก นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ 

ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

เงิน การแข่งขันเวทคณิต  
ม.1-ม.3  

 เด็กชายรพีภัทร  อุ้มหอบ นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ 

ทองแดง การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-3  

1.ฃเด็กหญิงกุลสินี เถาจันทร์ต๊ะ 
2.เด็กหญิงศิริวิภา ทรัพย์โสภณ 

1.นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด 
2. นายสถิตย์  ขาวปอน 

เข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3  เด็กชายปรเมศ  สารคุณไพศาล นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด 

เข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6  นางสาวกานต์กวี  เหล็กเทศ นายสถิตย์  ขาวปอน 
ภาษาต่างประเทศ 

ทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  

1.เด็กชายพีรภัทร เครือค าหล้า 
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  ใจช่วย 

1. นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ 
2.นางสาวสิรินทร์พร หมื่นตา
บุตร 
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วิทยาศาสตร์ 
ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

ทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3  

1. เด็กชายนพรัตน์  มณีม่วง 
2. เด็กหญิงมัททิตา  ไว้เหล่ียม 
3. เด็กชายวัชรพล  เหล็กเทศ 

1. นายทวี  เข่ือนแก้ว 
2. ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู เรือนค า 

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3  

1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แปดนัด 
2. เด็กหญิงมิรธาดา  แปงสาย 
3. เด็กชายวรเทพ  เทพประชุม 

1. ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู เรือนค า 
2. นายทวี  เข่ือนแก้ว 
   

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

การประกวดผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3  

1. เด็กชายณวรรธน  ใจช่วย 
2. เด็กชายอัครเดช  น่าผา 

1. นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย 
2. ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู เรือนค า  

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

การประกวดผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.4-ม.6  

1. นายธนกฤต  บุญมาเทพ 
2. นายวรวัฒน ์ เยียดยัด 

1.นางสาวเด่นดาว  หลีแก้วสาย 
2.ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู เรือนค า 

ทอง 
รองชนะเลิศ  

อันดับ 2 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานสามมิติ (3D) 
ม.1-ม.3  
 
 

1. เด็กชายกิติกร  หมายคอย 
2. เด็กชายจักรพงษ์  สมฟอง 

1. นายปรัชญา  จันทร์แก้ว 
2.นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย 

ระดับเหรียญ/อันดับ รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

ทอง 
รองชนะเลิศ  
อันดับท่ี 1 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6  

1. นางสาวธาริณี  เหล็กดี 
2.นางสาวสกุลณา เถาจันทร์ต๊ะ 
3. นางสาวอรพรรณ  เจภูติ 

1. นายทวี  เข่ือนแก้ว 
2. ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู เรือนค า 
   

เงิน การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6  

1. นายธนวัฒน ์ อ้อนแอ้น 
2. นายนภดล  พอใจ 
3. นายภูชิต  โกวฤทธิ์ 

1. นายทวี  เข่ือนแก้ว 
2. ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญ ู เรือนค า 
   

เงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
ม.1-ม.3  

1. เด็กชายนิติพนธ์  ตามศักดิ์ 
2. เด็กชายศุภกิจ  เหล็กเทศ 

1. นายปรัชญา  จันทร์แก้ว 
2.นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

 
 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6  

นางสาวนฑีกาล  ดินสอ นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิต
สิริ 
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ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

การประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ม.1-ม.6  

1. เด็กหญิงกัญนัชกา  ขจรจิตต์ 
2. เด็กหญิงจิระเพชร  การด ี
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุ่นแอบ 
4. เด็กหญิงชาริกุล  ปินใจกุล 
5. นางสาวนฤทัย  การดืม่
6. เด็กหญิงนันทิกานต์ ต้ังเพียร
7. เด็กหญิงพรรณราย  เหล็กดี 
8. เด็กหญิงภัทราพร  กล่ินส่ง 
9. เด็กหญิงมนปริยา  โกสุโท 
10. นางสาวรุ่งทิวาห์  วงค์ยศ 

1. นางมงคลยา  พานดง 
2.นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิต
สิริ 
3. นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 
   

เงิน การประกวดมารยาทไทย  
ม.1-ม.3  

1. เด็กชายธนภพ  นพคุณ 
2. เด็กหญิงรุจิษยา  ทรายปัญโญ 

1.นางสาวณัฐรินทร์  บุญเจริญ
จิตสิริ 
2. นางมงคลยา  พานดง 

สุขศึกษา และพลศึกษา 

ทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  

1. เด็กหญิงจิตรกัญญา หมาย
คอย 
2. เด็กหญิงสุติกา  ใจจอมกุล 

1. นายสนั่น  กาญจนเชษฐ์ 
2. นางจรรยา พุทธา  
 

ทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  

1. นายวีระชัย  คมจริง 
2.นางสาวศรีวิไลลักษณ์ อุ่นแอบ 

1. นายสนั่น  กาญจนเชษฐ์ 
 2. นางจรรยา พุทธา 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 

ทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  

เด็กชายธวัชชัย  แสนสมบัติ 
   

นายสุรเดช  ต้ือยศ 
   

ทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4- 6  

นางสาวนพวรรณ  ทนยัง 
   

นายสุรเดช  ต้ือยศ 
   

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงชมพูนุช  จวนตัว 
   

นายสุรเดช  ต้ือยศ 
   

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  
ม.4-ม.6  

นางสาวนพวรรณ  ทนยัง 
   

นายสุรเดช  ต้ือยศ 
   

ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  

เด็กหญิงชมพูนุช  จวนตัว 
   

นายสุรเดช  ต้ือยศ 
   

ทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.4- 6  

นางสาวสุทธิรักษ์  การดื่ม นายสุรเดช  ต้ือยศ 
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ระดับเหรียญ/อันดับ รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

สรุปผลงานครูนักเรียนในการเข้าร่วมประกวดในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏล าปาง 62”  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

วันที่1-2 สิงหาคม 2562 

ชนะเลิศ 
พร้อมเงินรางวัล 

1,500 บาท  

การจัดตู้ปลาสวยงาม 
เชิงนิเวศ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

เด็กชายณัฐภัทร ขจรจิตต์ 
เด็กชายศรัณย์    หยกภู 
เด็กหญิงมิรธาดา แปงสาย 

นายดวงเด่น      พิจอมบุตร 
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 
 

ชนะเลิศ 
พร้อมเงินรางวัล 

1,500 บาท  

การจัดตู้ปลาสวยงาม เชิง
นิเวศระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

นายธีรพล    จันทร์ต๊ะบุตร 
นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร 
นายธนนนัท์ สองเป็ง 

นายดวงเด่น       พิจอมบุตร 
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 

 

ผลงานครูนักเรียนในการเข้าร่วมประกวดในโครงการรักษ์ภาษา สพม.35 ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2562  
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 

เหรียญทอง การแข่งขัน การเขียน
เรียงความระดับช้ัน ม.1-3 

เด็กหญิงดาวประกาย จะงาม นางสิริภางค์ ขาวปอน 

เหรียญเงิน  การแข่งขันการคัดลายมือ
ระดับช้ัน ม.4-6 

นางสาวพิมกมล การดี นางศิริญญา เข่ือนแก้ว 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการคัดลายมือ 
ระดับช้ัน ม.1-3 

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ อ าพราง 
 

นางสิริภางค์ ขาวปอน 

เหรียญทองแดง  การแข่งขัน การแต่งค า
ประพันธ์ ระดับช้ัน ม.1-3 

เด็กหญิงวรรณพร ขจรจิตต์ 
 

นางศิริญญา เข่ือนแก้ว 

เหรียญทองแดง แข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอน
นิราศสุนทรภู่ช้ัน ม.4-6 

นางสาวสิรินทิพย์ อุ่นแอบ 
 

นางสาวนฤมล จ าอินทร์ 

เหรียญทองแดง การเขียนเรียงความม.4-6 นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร นางสาวนฤมล จ าอินทร์ 
    

ผลงานครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปี 2562 
ล าดับ

ท่ี 
ประเภทครู ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
1 นางศิริญญา เข่ือนแก้ว 

นายทวี      เข่ือนแก้ว 
นางสิริภางค์  ขาวปอน 
นางสาวนฤมล จ าอินทร์ 
นางมงคลยา พานดง 

ระดับประเทศ รางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงาน 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
ประจ าปี 2562 กิจกรรมแบบฝึก
ทักษะการอออกเสียงภาษาไทย  
ชุดคลินิกรักษ์ภาษาพัฒนาสู่แบบ
ฝึกออนไลน์  
 
 

คุรุสภา 



111 

ล าดับ
ท่ี 

ประเภทครู ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

2 นายดวงเด่น  พิจอมบุตร ระดับประเทศ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดี
ในดวงใจ”ครั้งท่ี 17 ประจ าปี 
2562  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3 นางศิริญญา เข่ือนแก้ว ระดับประเทศ 
 

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี”ประจ าปี 2562 

คุรุสภา 

4 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ระดับประเทศ ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21”
เป็นครูด้วยหัวใจ”สร้างสรรค์
ความรู้สู่การศึกษาท่ียั่งยืน 
Thailand 4.0 สาขาครูฏิบัติการ
สอนยอดเย่ียม 

Good Idea New 

5 ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า 
นางสรัญญา เรือนค า 

ระดับประเทศ  “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”ปี
2561 ตามโครงการมหิงสา
สายสืบ ประจ าปีการศึกษา 2561 
นักเรียนได้ส่งผลงานและผ่าน
เกณฑ์การรับรางวัล  

กรมส่งเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม 

6 นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว 
นายทวี        เข่ือนแก้ว 
นางสิริภางค์  ขาวปอน 
นางสาวนฤมล จ าอินทร์ 
นางมงคลยา พานดง 

ระดับ
ภาคเหนือ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ผลงาน
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
ประจ าปี 2562 ในชุดแบบฝึก
คลินิกรักษ์ภาษา  

ส านักงานเลขานุการ
คุรุสภา 

7 นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว ระดับ
ภาคเหนือ 

ชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญทอง 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับ
ภาคเหนือ ด้านบริหารจัดการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8 นางสรัญญา เรือนค า ระดับ
ภาคเหนือ 

ชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญทอง 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับ
ภาคเหนือ ด้านบริหารจัดการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ล าดับ
ท่ี 

ประเภทครู ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

9 ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า ระดับ
ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญ
ทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
ระดับภาคเหนือ ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10 นางมงคลยา    พานดง เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

11 นายสถิตย์     ขาวปอน เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ครูผู้มีผลงานดีเด่น  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

12 นายปรัชญา  จันทร์แก้ว เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องในวันครู  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

13 นางจรรยา   พุทธา เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพฯ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

14 ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค า อ าเภอ 
เมืองปาน 

ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชมรมครูอ าเภอ 
เมืองปาน 

15 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

รางวัล IQA AWARD เป็น
สถานศึกษาท่ีมีกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ
ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

16 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ระดับประเทศ โล่รางวัล เหรียญเงิน ผลงานหนึ่ง
โรงเรียน หนึง่นวัตกรรม ประจ าปี 
2562 

คุรุสภา 
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ภาพผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ดร.ศานติกรศิ์  วงค์เขียว รับเกียรติบัตร 
จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดร.ประจักษ์  สีหราช 
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ภาพบรรยากาศในวันประเมินภายนอก (สมศ.) รอบที่ 4 วันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ.2562 
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ภาพคณะครูร่วมกันจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ปี 2562 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


