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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๒๔ หมู่ที่ ๓ ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  
ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์  ๙ ๐ ๒ ๗ ๐  โ ท ร ศั พ ท์  ๐ ๗ ๔ –๓ ๙ ๙ ๐ ๔ ๓  โ ท ร ส า ร  ๐ ๗ ๔ –๓ ๙ ๙ ๒ ๖ ๑                                                    
e-mail: krasaesin๐๔๓@gmail.com website: www.krasaesin.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจ านวน 287 คน                
13 ห้องเรียน มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 1 คน ข้าราชการครู, ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 28 คน ได้ด าเนินงานการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 

 
1. ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (จ านวน ๓ มาตรฐาน) 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวม ระดับคุณภาพ 4/ดีเลิศ 
 
2. ผลการประเมินรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  2.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน มีคุณภาพระดับ 4 (ดีเลิศ) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานได้ในระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) ซึ่งสูงกว่าค่า 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ได้ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) และมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ได้ระดับ 4 (ดีเลิศ) ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ได้ระดับ 3 (ดี)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้ระดับ 1 (ต้องปรับปรุง) ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด การยอมรับที่จะอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ได้ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได้ระดับ 4 (ดีเลิศ) ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้ได้ระดับ 5 
(ยอดเยี่ยม) 
      2.1.2 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษาได้พยายามจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การค านวณ 
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การผลิตชิ้นงานหรือนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีความรู้ ทักษะและเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและมีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตที่ดี  
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 2.1.3 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
          ๑) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้มากข้ึน     
          ๒) สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของวิชาที่สอนหรือเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของวิชาที่รับผิดชอบ 
หาแนวทางในการแก้ปัญหาจุดด้อย/มาตรฐาน/สาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า     
          ๓) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การกล้าแสดงออกในทางที่ดี               
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย การมีสุขภาพจิตที่ด ีการมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เป็นต้น  
 
 2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

   2.2.1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพ
ระดับ 4 (ดีเลิศ) 

  สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในระดับยอดเยี่ยม (5) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้การประเมินได้ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม (5) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบได้น ากระบวนการ PDCA และ
กระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานทุกกลุ่มงาน ส่งผลให้การประเมินได้ระดับคุณภาพ               
ดีเลิศ (4) เป็นไปตามเป้าหมาย 
   2.2.2 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA น ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อน

การด าเนินงานทุกกลุ่มงาน มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการ ของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดระบบ
การบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีหลักฐานรายงานผลการ
ด าเนินงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง                

มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  2.2.3 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป          

   ๑) การน าเสนอ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานของสถานศึกษาให้มีความหลากหลายและเป็น
แบบอย่างได้ 



ง 

 

 
 2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2.3.1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคัญ มีคุณภาพระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) 

  ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้               
มีการน าสื่อ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการส่งเสริมให้ครูบริหารชั้นเรียนเชิงบวกเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนซ่ึง
สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ active learning เปิดโอกาสให้ครูได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตาม
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ และมีการน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้การประเมินได้ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ครู
ยังมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของ
ตนเอง ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผล
การเรียนทีเ่น้นสภาพจริง ส่งผลให้การประเมินได้ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม/๙2 %) แต่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
(ระดับ 5 /ยอดเยี่ยม ๙๕ %) 
   2.3.2 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

  สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ  active 
learning  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ส่งเสริมให้ครูน าสื่อ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในกระบวน
จัดการเรียนรู้ จัดให้มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้ครูมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนทุกคนโดยการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
ได้น ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับส าหรับน าไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

 2.3.3 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป          
          ๑) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้มากข้ึน   
          ๒) จัดให้มีการนิเทศติดตามการสอนของครูครบ ๑๐๐ %   
          ๓) สนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ให้มาก
ขึ้น รวมทั้งจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   

 

 

 

 



จ 

 

 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีตลอดจน
เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุว่าให้สถานศึกษาระดับการศึกษา  ขั้น
พ้ืนฐาน ด าเนินการในข้อ ๒.๖ จัดท ารายงงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี   

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  ส่วนที่ ๓ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้ และหวังว่า
เ อ กส า ร ร าย ง า นฉ บั บนี้ จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ยช น์ ต่ อ ก า ร น า ไป ใ ช้ ใ น ก า ร พัฒ น าคุ ณภ าพก า ร ศึ ก ษ า                                   
ของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ในปีต่อๆไป รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
และให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม หน่วยงานต้นสังกัดมีฐานข้อมูลส าคัญในการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

                           (นายเกษม รัตนโชต)ิ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

            16 เมษายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

 



ฉ 

 

 
สารบัญ 

 

 หน้า 

ค าน า  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
สารบัญภาพ  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
            ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 1 
            ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 2 
            ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 2 
            ๑.๔ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และวิทยากรท้องถิ่น 3 
            ๑.๕ ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 
            ๑.๖ ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 6 
            ๑.๗ ข้อมลูผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะ 7 
            ๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 9 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 10 
           ผลการประเมินโดยภาพรวม  10 
           มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 15 
                              ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                              คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
           มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   31 
           มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  36 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 40 
           สรุปผล 40 
           แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 41 
           ความต้องการช่วยเหลือ 41 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  42 
           ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 42 
คณะผู้จัดท า 61 
อ้างอิง 62 
  
  



ช 

 

 
สารบัญตาราง 

 หน้า 
 

ตาราง ๑ แสดงจ านวนผู้บริหาร 2 
ตาราง ๒ แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตาราง 3 แสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียน 

2 
2 

ตาราง 4 แสดงจ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
ตาราง 5 แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ตาราง 6 แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
ตาราง 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ตาราง 8 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา 
ตาราง 9 แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
ตาราง 10 แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
ตาราง 11 แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ตาราง 12 แสดงความสามารถในการคิดค านวณ 
ตาราง 13 แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตาราง 14 แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ตาราง 15 แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตาราง 16 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
ตาราง 17 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
ตาราง 18 แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้น ม.3 
ตาราง 19 แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้น ม.6 
ตาราง 20 แสดงความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ตาราง 21 แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ตาราง 22 แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
ตาราง 23 แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ตาราง 24 แสดงสุขภาวะทางร่างกาย   
ตาราง 25 แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม   
ตาราง 26 แสดงผลการประเมินจ าแนกตามประเด็นพิจารณา 
ตาราง 27 แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตาราง 28 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ตาราง 29 แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน  
 
 
 

3 
3 
5 
7 
9 
17 
17 
18 
18 
19 
20 
20 
21 
22 
22 
23 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
34 
38 
59 
59 
 
 
 
 
 



ซ 

 

 
สารบัญภาพ 

 หน้า 

ภาพที่ ๑ แสดงแผนที่ตั้งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 1 
ภาพที่ ๒ แสดงกระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ฌ 

 

 
 



 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่การเดินทางโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

ชื่อโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒๔  ถนน  เกาะใหญ่ – ระโนด   หมู่ที่ ๓ 
ต าบล   เชิงแส   อ าเภอ  กระแสสินธุ์  จังหวัด สงขลา  รหสัไปรษณีย์  ๙๐๒๗๐      
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ – ๓๙๙๐๔๓  หมายเลขโทรสาร  ๐๗๔ – ๓๙๙๒๖๑  
e-mail : krasaesin๐๔๓@gmail.com   website : www.krasaesin.ac.th        
 facebook  :   https://www.facebook.com/KorSorSchool 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ตั้งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

http://www.krasaesin.ac.th/


๒ 

 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ระบขุ้อมูล ณ วันที่ประเมิน 11 มีนาคม 2563)                    
๑) จ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง  รวม   ๑  คน  ได้แก่ 

ตาราง ๑ แสดงจ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง   

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่ง 

ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  
ว/ด/ป 

โทรศัพท์ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

๑. นายเกษม รัตนโชติ ผู้อ านายการ
ช านาญการพิเศษ 
เลขที่ 22974 

1 ธันวาคม 2559 084933052 ปริญญาโท 
ศษ.ม. 

 

๒)  จ านวนครแูละบุคลากรอ่ืน  28 คน  ได้แก่ 
ตาราง ๒ แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

    จ านวน 
 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ 

ข้าราชการครู  (คน)  พนักงาน
ราชการ
(คน) 

ครูอัตราจ้าง
(คน) 

บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน 

(คน) 
มีตัว 

อยู่จริง 
มาช่วย
ราชการ 

ไปช่วย
ราชการ 

สูงกว่าปริญญาตรี  7      
ปริญญาตรี 11 1   5  
ต่ ากว่าปริญญาตรี      4 
อ่ืน ๆ (ระบุ)       

รวม 18 1   5 4 
 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  (ระบุข้อมูล ณ วันที่ประเมิน 11 มีนาคม 2563) 
ตาราง 3 แสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
รวม 
ม.ต้น 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม 

ม.ปลาย 
รวม ม.ต้น-
ม.ปลาย 

จ านวนห้องเรียน 2 2 3 7 2 2 2 6 13 

เพศ 
ชาย 30 36 22 88 10 12 6 28 116 
หญิง 34 28 47 109 21 17 24 62 171 

รวมจ านวน น.ร. 64 64 69 197 31 29 30 90 287 
เฉลี่ยต่อห้อง 32 32 23 28.14 15.5 14.5 15 15 22.08 

 
 
 



๓ 

 

ตาราง 4 แสดงจ านวนนักเรียนที่มลีักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะและเพศ  
 

 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามคุณลักษณะและเพศ 

รวม  
พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ - - 5 8 - 1 5 9 
ม.๒ - - 15 12 3 2 18 14 
ม.๓ - - 10 30 2 - 12 30 
ม.๔ - - - - 2 1 2 1 
ม.๕ - - - - - - - - 
ม.๖ - - - - - 1 - 1 

รวมจ านวนนักเรียน - - 30 50 7 5 37 55 
 

 ๑.๔ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ตาราง 5 แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 5.1 แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/ปี) 
1. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 40 

2. ห้องสมุดโรงเรียน 200 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 200 
4. ห้องพระพุทธศาสนา 200 
5. แปลงเกษตร 40 
6. ห้องแนะแนว 40 
7. ภาพวาดบนผนังภายในโรงเรียน ทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

5.2 แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/ปี) 

1. วัดเอก (หลวงพ่อเดิม) 2 

2. วัดเชิงแส (วัดกลาง) 2 

3. วัดเชิงแสใต ้ 2 
4. วัดรัตนาราม (เขารัดปูน) 1 
5. วัดแหลมบ่อท่อ 1 
6. วัดกาหร า 1 
7. วัดทุ่งบัว 1 
8. วัดอ่าวบัว 3 
9. วัดแหลมหาด 3 
10. วัดโตนดด้วน 3 
11. วัดอินทราวาส (วัดหัวถนน) 3 
12. สวนสัตว์สงขลา 1 
13. ย่านเมืองเก่าสงขลา 1 
14. เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน 3 
15. คอกวัวนายแรง 1 
16. ศูนย์พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแหลมควายราบ 3 

17. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอกระแสสินธุ์ 3 

 
5.3 แสดงจ านวนและสถิติการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น   สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/ปี) 
1. นายภรณ์ ดวงจักร์ 1 

2. นายวงศ์ อโนทิพย์ 2 
3. นางลิ่น ชัยเชื้อ 1 
4. นางนงค์ ไชยสาลี 1 
5. นางดับ ด าสิโก 2 
6. นางฉ้าย มาคะมาโน 1 
7. นางจวง เพชรรัตน์ 1 
8. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ 12 
9. ต ารวจจากสถานีต ารวจอ าเภอกระแสสินธุ์ 2 

 



๕ 

 
 

๑.๕ ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ตาราง 6 แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา               

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  3 4 /ดีเลิศ 4 /ดีเลิศ 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3 4 /ดีเลิศ 4 /ดีเลิศ 
           1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
การคิดค านวณ 

  5 /               
ยอดเยี่ยม 

           ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  4 /ดีเลิศ 

           ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   4/ดีเลิศ 
           4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

  5 /               
ยอดเยี่ยม 

           ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   3/ดี 
           ๖) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   5 /               

ยอดเยี่ยม 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3/ดี 5 /              

ยอดเยี่ยม 
5 /               

ยอดเยี่ยม 
           ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

  5 /               
ยอดเยี่ยม 

           ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   5 /               
ยอดเยี่ยม 

           ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

  5 /               
ยอดเยี่ยม 

           ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   5 /               
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  4/ดีเลิศ 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   4/ดีเลิศ 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
           ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  4/ดีเลิศ 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5/ยอดเยี่ยม 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้ 

  4/ดีเลิศ 



๖ 

 

 
ตาราง 6 (ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
           จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  4/ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3/ดี 4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
           สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  5 /               
ยอดเยี่ยม 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
           การเรียนรู ้

  5 /               
ยอดเยี่ยม 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   4/ดีเลิศ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล 
           มาพัฒนาผู้เรียน 

  5 /               
ยอดเยี่ยม 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
           และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  3/ดี 

 

 ๑.๖ ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ  มีจิตสาธารณะ ได้แก่  
1. รักษ์สิ่งแวดล้อม              
2. พร้อมวินัย  
3. น้ าใจงาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

๑.๗ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และข้อเสนอแนะ 
 

ตาราง 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ  
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

     
√ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์     √ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                        √ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น     √ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   √   
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   √  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

    √ 

ตัวบ่งที่ชี้ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

  √   

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     
√ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

     
√ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    √ 

  

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๘๓.๙๔  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 



๘ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส กล้าแสดงออก สนใจ นันทนาการ ศิลปะ ดนตรี ปฏิบัติตน
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีความกตัญญู ช่วยเหลืองานบ้านและพ่อแม่ ไม่สร้างปัญหา เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีนิสัย
รักการอ่าน ชอบค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต ร่วมกิจกรรมศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
 สถานศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะและมีจุดเน้นที่
เป็นเอกลักษณข์องสถานศึกษา ๔ ด้าน คือ ด้านครูมืออาชีพ ด้านผู้เรียนมีความเป็นไทย ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และด้านความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ มีโครงการข้าวซ้อมมือเป็นโครงการพิเศษ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้คุณค่าทาง
โภชนาการและขยายผลสู่ผู้ปกครอง 
 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน ๔ กลุ่มงาน มีการบริหารงานอย่างอิสระโปร่งใส คล่องตัว ทุกกลุ่ม
งานมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็งให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี สถานศึกษามีความสะอาด 
สวยงามและปลอดภัย สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองไปวิเคราะห์ ก าหนด
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พัฒนาการปฏิบัติงานของครู พัฒนากระบวนการบริหาร จัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สามารถรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพและมีผลการพัฒนาสอดคล้องตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 สถานศึกษามีการพัฒนาครูทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง ครูรู้เป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนและใช้ผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน มีสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อ และพัฒนาบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ รวมทั้งการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และมีการ
วางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ เกี่ยวข้อง และผู้เรียนต้องสร้างความตระหนักถึง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีคุณภาพ ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดย ระดมทรัพยากรแก้ปัญหาร่วมกัน
จากทุกฝ่าย เช่น การท าแผนพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมนิเทศติดตามผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างหลากหลาย มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



๙ 

 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องสร้างความตระหนัก 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล การวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ และการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาโดยผู้บริหารและฝ่ายวิชาการต้องจัดระบบนิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้และนิเทศ            
การจัดระบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เช่น การก าหนดเป้าหมายที่ให้เกิดกับผู้เรียน การออกแบบการ
เรียนรู้  การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  การเตรียมและการใช้สื่ออย่างเหมาะสม การประเมินผล
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย และน าผลประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรมีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ของผู้รับผิดชอบตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้
แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบในทุกด้านหรือทุกมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 

๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

 ตาราง 8 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 

๒๕๖๐   ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี ดีเลิศ 5/ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ดีเยี่ยม   
 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (จ านวน ๓ มาตรฐาน) 
๑. ระดับคุณภาพ 4/ดีเลิศ 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา  
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  

 สถานศึกษาได้พยายามจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การค านวณ 
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การผลิตชิ้นงานหรือนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่
ดีต่ออาชีพ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและมีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตที่ดี  
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA น ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานทุกกลุ่มงาน มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ 

ของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดระบบการบริหาร
การจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีหลักฐานรายงานผลการด าเนินงาน              
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีการจัด

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ  active 
learning  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ ส่งเสริมให้ครูน าสื่อ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในกระบวน
จัดการเรียนรู้ จัดให้มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนทุกคนโดยการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ได้น า
กระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับส าหรับน าไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 



๑๑ 

 

    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานได้ในระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ ได้ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) และมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ได้ระดับ 4 (ดีเลิศ) ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ได้ระดับ 3 (ดี)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ได้ระดับ 1 (ต้องปรับปรุง) ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าผล
การประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการได้ระดับ 4 (ดีเลิศ) 

ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด การยอมรับที่จะอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ได้ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได้ระดับ 4 (ดีเลิศ) ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้ได้ระดับ 5 
(ยอดเยี่ยม) 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนโดยรวมทั้งประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะ                 
ที่พึงประสงคพ์บว่าผู้เรียนมีคุณภาพในระดับ 4 (ดีเลิศ) 
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

  สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ              
ในระดับยอดเยี่ยม (5) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้การประเมินได้ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม (5) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบได้น ากระบวนการ PDCA และ
กระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานทุกกลุ่มงาน ส่งผลให้การประเมินได้ระดับคุณภาพ                
ดีเลิศ (4) เป็นไปตามเป้าหมาย 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพโดยรวมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการพบว่าสถานศึกษา                         

มีกระบวนการบริหารและการจัดการ ในระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 

 3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้               

มีการน าสื่อ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการส่งเสริมให้ครูบริหารชั้นเรียนเชิงบวกเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ active learning เปิดโอกาสให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ และมีการน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๑๒ 

 

ส่งผลให้การประเมินได้ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ครูยังมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลการเรียนที่เน้นสภาพจริง 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ ร ะ ดั บ  5  ( ย อด เ ยี่ ย ม / ๙2  %)  แ ต่ ต่ า ก ว่ า ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด ไ ว้                                    
(ระดับ 5/ ยอดเยี่ยม ๙๕ %) 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพโดยรวมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของครูผู้ สอน พบว่าครูผู้ สอนมี กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ใน                        
ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) 

    ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
1. แบบประเมินคุณภาพความสามารถในการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย 
2. สรุปผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 3. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562-2563 
 4. แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสารวิชาภาษาไทย 
  5. ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้านการสื่อสารวิชาภาษาไทย 
  6. ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้านการสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ 
  7. ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
  8. ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ

น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
   9. ผลงานนักเรียนในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาศิลปะ 

  10. ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  11. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  12. แบบรายงานผลเรียนของครูทุกคน 
  13. รายงานผลการประเมินโครงการต่างๆ 
  14. แบบประเมินการวัดแววของนักเรียน 
  15. กิจกรรมอาสาจราจร 
  16. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกรายวิชา 
  17. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
  18. แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน 
  19. แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนหน้าเสาธง 
  20. หลักฐานน้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน 
  21. บันทึกการใช้ห้องพยาบาล 
  22. แบบบันทึกการให้บริการของเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ 
  23. แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม-แนะแนวของครูที่ปรึกษา 



๑๓ 

 

  24. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนักเรียน  
   25. แผนกลยุทธ ์
   26. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   27. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
   28. หลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
   29. รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
   30. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   31. บันทึกการประชุมของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 
   32. รายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   33. รายงานผลการอบรม สัมมนา /ภาพประกอบ /เกียรติบัตร 
   34. แบบประเมินการดูแลรักษาความสะอาดของนักเรียน 
   35. ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดล้อมด้านศิลปะ 

  36. สื่อ เทคโนโลยีในการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
  37. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  38. รายงานสรุปผลการนิเทศ 
  39. รายงานผลการอบรมสัมมนา 
  40. บันทึกการประชุมทุกกลุ่มสาระฯ/กลุ่มการบริหารงานและของโรงเรียน 
  41. แบบบันทึกการวัดผลและประเมินผล 
  42. ตัวอย่างแบบทดสอบ 
  43 ทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
44. สารสนเทศโรงเรียน 

 
๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานและมีเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดและมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการคิดค านวณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 

2. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนกลุ่ม
ปกติหรือกลุ่มท่ีต้องช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือและ
การพัฒนา 

๒. การจัดระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ยังไม่ค่อยได้เผยแพร่สู่ชุมชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ 

3. ผู้เรียนได้มีการคิด วางแผน ออกแบบ ศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ลงมือปฏิบัติ  

๓. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

 



๑๔ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
โดยการน าความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนและท้องถิ่นมา
ประดิษฐ์ชิ้นงานหรือนวัตกรรมในรูปแบบของ
สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีด้าน
ออกแบบและการค านวณ และการสร้างแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษาด้วยงานศิลปะสื่อสารวิถีชุมชน งาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะ  อันก่อให้เกิดความรัก ความ
หวงแหนในท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

4. การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และรวมทั้งการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

5. มีสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่
พร้อมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

- 

6. มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนและการน า
กระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานครอบคลุมทุกกลุ่มงาน  

- 

 
   ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         ๑) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณและการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มากข้ึน     
         ๒) สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของวิชาที่สอนหรือเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของวิชาที่รับผิดชอบ หาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาจุดด้อย/มาตรฐาน/สาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า     
         ๓) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การกล้าแสดงออกในทางที่ดี การอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย การมีสุขภาพจิตที่ดี  การมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เป็นต้น  
        4) การน าเสนอ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานของสถานศึกษาให้มีความหลากหลายและเป็นแบบอย่าง
ได ้
         5) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้มากขึ้น   
         6) จัดให้มีการนิเทศติดตามการสอนของครูครบ ๑๐๐ %   
         7) สนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น 
รวมทั้งจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
  
 
 
 



๑๕ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑. ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
 สถานศึกษาได้พยายามจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น ได้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร การค านวณ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการผลิตชิ้นงานหรือนวัตกรรม ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น เช่น โครงการปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และ ๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการแข่งขันทักษะและ
ความสามารถทางวิชาการ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖2 โครงการส่งเสริม
การผลิตสื่อการเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน โครงการ
ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการการอ่านออก เขียน
ได้วิชาภาษาอังกฤษ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ๒๕๖2 โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีสากล โครงการแต้มสีโชว์
ศิลป์  โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการเปิดโลกอาชีพ โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House ๒๕๖2 
โครงการประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย โครงการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการเรียนรู้ สนับสนุนให้นักเรียนใช้ ICT 
มากขึ้น โครงการการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2  โครงการบูรณาการอาชีพ โครงการ
แนวทางสู่อนาคต โครงการพ่ีเล่าน้องเล่น  โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
กรีฑาและเปตอง กีฬาฟุตบอล กีฬาเทควันโด กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมบูรณาการอาชีพ เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น  
 สถานศึกษาได้พยายามจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและมี
สุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตที่ดี โดยผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม ๑๒ ประการ มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ทั้งกิจกรรมภายใน
ห้องเรียนและเสริมหลักสูตร เช่น โครงการศุกร์นี้ท าดีเพ่ือพ่อ โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House ๒๕๖2  
โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โครงการโรงเรียนโภชนาการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการโรงเรียน
ปลอดภัย โครงการประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย โครงการพ่ีเล่าน้องเล่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรมชั้นน า
ในสถานศึกษา ๒๕๖2 โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา (โรงเรียนสีขาว) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการนักเรียน โครงการเวทีคนกล้า ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
(วิชานาฏศิลป์) โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ประจ าปี ๒๕๖2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกรีฑา
และเปตอง กีฬาฟุตบอล กีฬาเทควันโด กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ 
กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมบูรณาการอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 



๑๖ 

 

    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   
 ๒.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 4 (ดีเลิศ) 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน           
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 
1.1 ความสามารถในการอ่านคล่อง              
เขียนคล่อง 

 
1.2 ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทย 
1.3 ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
1.4 ความสามารถในการคิดค านวณ 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 66.80 มีผลการประเมินความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามระดับชั้นที่สถานศึกษาก าหนดได้             
ระดับดีข้ึนไป (3/ดี) 
1.1 ผู้เรียนร้อยละ 87.74 มีผลการประเมินความสามารถใน          
การความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่องได้ระดับดีขึ้นไป                 
(5/ยอดเยี่ยม) 
1.2 ผู้เรียนร้อยละ 85.02 มีผลการประเมินความสามารถ                
ในการสื่อสารภาษาไทย ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 
1.3 ผู้เรียนร้อยละ 44.60 มีผลการประเมินความสามารถ                 
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ระดับดีข้ึนไป (1/ต้องปรับปรุง) 
1.4 ผู้เรียนร้อยละ 49.83 มีผลการประเมินความสามารถ               
ในการคิดค านวณได้ระดับดีขึ้นไป (1/ต้องปรับปรุง) 

๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

2. ผู้เรียนร้อยละ 76.66 มีผลการประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาได้ระดับดีขึ้นไป (4/ดีเลิศ) 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3. ผู้เรียนร้อยละ 80.84 มีผลการประเมินความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4 .ผู้เรียนร้อยละ 80.49  มีผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ระดับดีขึ้นไป 
(5/ยอดเยี่ยม) 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

5. ผู้เรียนร้อยละ 44.95  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ได้ระดับดีขึ้นไป (1/ต้องปรับปรุง) 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ   

6. ผู้เรียนร้อยละ 98.61 มีผลการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ได้ระดับดีขึ้นไป  (5/ยอดเยี่ยม)        

โดยภาพรวม ผู้เรียนร้อยละ 74.73 มีผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการได้ระดับดีขึ้นไป 
(4/ดีเลิศ) 

 

ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาไทย ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ได้ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ได้ระดับ 4 (ดีเลิศ) มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้ระดับ 1             
(ต้องปรับปรุง) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์                
ทางวิชาการได้ระดับ 4 (ดีเลิศ) 



๑๗ 

 

ตาราง 9 แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จ าแนกตามระดับชั้น 
            และระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑  

๘๕%  
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป  

๓.๑๓ ๒๐.๓๑ ๖๔.๐๖ ๑๐.๙๔ ๑.๕๖  
 

87.74 
(+2.74) 

ม.๒ ๑๓.๑๑ ๙.๘๔ ๕๐.๘๒ ๒๒.๙๕ ๓.๒๘ 
ม.๓ ๑.๔๗ ๓๓.๘๒ ๕๐.๐๐ ๑๔.๗๑ - 
ม.๔ ๓.๒๖ ๕๑.๖๑ ๔๕.๑๖ - - 
ม.๕ ๒๐.๖๙ ๓๔.๔๘ ๓๗.๙๓ ๖.๙๐ - 
ม.๖ ๖.๖๗ ๑๖.๖๖ ๖๖.๖๗ ๑๐ - 
รวมร้อยละเฉลี่ย 7.51 27.79 52.44 10.92 1.07 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้ 
1. แบบประเมินคุณภาพความสามารถในการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย 
2. สรุปผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
4. บันทึกการอ่าน 
5. รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 

ตาราง 10 แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาไทย  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑  

๘๕%  
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 

0.00 7.81 65.63 26.56 0.00  
 

85.02 
(+0.02) 

ม.๒ 0.00 45.31 32.81 20.31 1.56 
ม.๓ 0.00 60.00 31.43 7.14 1.43 
ม.๔ 0.00 90.32 9.68 0.00 0.00 
ม.๕ 13.79 79.31 6.90 0.00 0.00 
ม.๖ 0.00 40.00 56.67 3.33 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 6.97 25.44 52.61 12.54 2.44 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสารวิชาภาษาไทย 
2. ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้านการสื่อสารวิชาภาษาไทย 



๑๘ 

 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
4. แบบรายงานผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาภาษาไทย 
6. รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาภาษาไทย 
 

ตาราง 11 แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ     

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑  

70%  
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 

3.13 25.00 7.81 29.69 34.38  
 

44.60 
(-25.40) 

ม.๒ 1.56 4.69 23.44 32.81 37.50 
ม.๓ 0.00 0.00 27.54 44.93 27.54 
ม.๔ 0.00 0.00 25.81 38.71 35.48 
ม.๕ 0.00 0.00 100 0.00 0.00 
ม.๖ 0.00 13.33 86.67 0.00 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 1.05 8.01 35.54 28.92 26.48 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ 
2. ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้านการสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
4. แบบรายงานผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
6. รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ตาราง 12 แสดงความสามารถในการคิดค านวณ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ     

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดค านวณ  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑  

๘0%  
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 

0.00 4.69 26.56 34.38 34.38  
 

49.83 
(-30.17) 

ม.๒ 0.00 9.38 15.63 62.50 12.50 
ม.๓ 0.00 7.25 46.38 46.38 0.00 
ม.๔ 0.00 9.68 61.29 29.03 0.00 
ม.๕ 3.45 13.79 48.28 34.48 0.00 
ม.๖ 20.00 43.33 33.33 0.00 3.33 
รวมร้อยละเฉลี่ย 2.44 11.85 35.54 39.37 10.80 



๑๙ 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้ 
1. แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดค านวณ 
2. ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
4. แบบรายงานผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
6. รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ตาราง 13 แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
           แก้ปัญหา จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ฯ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑  

๗๕%  
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 

0.00 10.94 31.25 57.81 0.00  
 

76.66 
(+1.66) 

ม.๒ 18.75 37.50 31.25 7.81 4.69 
ม.๓ 71.01 28.99 0.00 0.00 0.00 
ม.๔ 38.71 41.94 16.13 3.23 0.00 
ม.๕ 10.34 13.79 31.03 37.93 6.90 
ม.๖ 10.00 16.67 46.67 26.67 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 27.53 25.44 23.69 21.60 1.74 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
2. ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ

น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
4. แบบรายงานผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
6. รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
7. โครงการบูรณาการอาชีพ 
8. รายงานผลการประเมินโครงการบูรณาการอาชีพ 

 
 
 



๒๐ 

 

ตาราง 14 แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑  

๗๕%  
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 

15.63 29.69 29.69 17.19 7.81  
 

80.84 
(+5.84) 

ม.๒ 10.94 31.25 34.38 14.06 9.38 
ม.๓ 10.14 27.54 34.78 15.94 11.59 
ม.๔ 32.26 35.48 29.03 3.23 0.00 
ม.๕ 17.24 31.03 44.83 6.90 0.00 
ม.๖ 23.33 43.33 26.67 0.00 6.67 
รวมร้อยละเฉลี่ย 16.03 31.71 33.10 11.85 7.32 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 2. แบบรายงานผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 3. ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาศิลปะ 
 4. โครงการศุกร์นี้ท าดีเพ่ือพ่อ 
 

ตาราง 15 แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ 
           คุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑  

๘๕%  
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 

12.50 32.81 15.63 23.44 15.63  
 

80.49 
(-4.51) 

ม.๒ 12.50 34.38 32.81 17.19 3.13 
ม.๓ 21.74 36.23 24.64 13.04 4.35 
ม.๔ 54.84 9.68 32.26 3.23 0.00 
ม.๕ 24.14 48.28 27.59 0.00 0.00 
ม.๖ 20.00 30.00 33.33 10.00 6.67 
รวมร้อยละเฉลี่ย 21.25 32.75 26.48 13.59 5.92 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2. ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 



๒๑ 

 

4. แบบรายงานผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
6. รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

ตาราง 16 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ   

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑  

๗๐%  
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 

7.81 17.19 14.06 50.00 10.94  
 

44.95 
(-25.05) 

ม.๒ 7.81 7.81 25.00 48.44 10.94 
ม.๓ 0.00 7.25 26.09 56.52 10.14 
ม.๔ 6.45 25.81 38.71 29.03 0.00 
ม.๕ 13.79 17.24 24.14 44.83 0.00 
ม.๖ 0.00 13.33 43.33 40.00 3.33 
รวมร้อยละเฉลี่ย 5.57 13.24 26.13 47.39 7.67 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูทุกคน 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. โครงการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ 
5. รายงานผลการประเมินโครงการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ 
6. โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House 
7. รายงานผลการประเมินโครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ตาราง 17 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย 
 ที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียน
ก าหนด 

นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ 
เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย 2.00 287 181 63.07 
๒. คณิตศาสตร์ 2.00 287 102 35.54 
๓. วิทยาศาสตร์ 2.00 287 132 45.99 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.00 287 187 65.16 
๕. ภาษาต่างประเทศ 2.00 287 177 61.67 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา 2.00 287 283 98.61 
๗. ศิลปะ 2.00 287 254 88.50 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.00 287 252 87.80 

  

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูทุกคน 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. โครงการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ 
5. รายงานผลการประเมินโครงการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ 
6. โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House 
7. รายงานผลการประเมินโครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House 

 

ตาราง 18 แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา ระดับชั้น ม.๓  

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ค่าท่ีได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าท่ีได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าท่ีได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย 47.91 1.12 1.12 57.25 9.34 9.34 53.97 -3.28 -3.28 
คณิตศาสตร์ 25.28 -5.07 -5.07 31.05 5.77 5.77 24.06 -6.99 -6.99 
วิทยาศาสตร์ 30.32 -5.43 -5.43 39.09 8.77 8.77 29.7 -9.39 -9.39 
ภาษาอังกฤษ 26.4 -1.43 -1.43 25.75 -0.65 -0.65 28.24 2.49 2.49 
ค่าเฉลี่ยรวม 
๔ กลุ่มสาระฯ 

32.48 -2.70 -2.70 38.29 5.81 5.81 33.99 -4.3 -4.3 

 



๒๓ 

 

ตาราง 19 แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา ระดับชั้น ม.๖   

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ค่าท่ีได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าท่ีได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าท่ีได้ 
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย 47.21 -1.61 -1.61 43.57 -3.64 -3.64 43.02 -0.55 -0.55 
คณิตศาสตร์ 18.57 -5.96 -5.96 28.24 9.67 9.67 22.58 -5.66 -5.66 
วิทยาศาสตร์ 30.32 -3.11 -3.11 30.28 -0.04 -0.04 31.42 1.14 1.14 
สังคมศึกษาฯ 34.5 -1.93 -1.93 35.85 1.35 1.35 38.87 3.02 3.02 
ภาษาอังกฤษ 23.39 0.25 0.25 23.01 -0.38 -0.38 22.29 -0.72 -0.72 
ค่าเฉลี่ยรวม 
๕ กลุ่มสาระฯ 

30.8 -2.47 -2.47 32.19 1.39 1.39 31.64 -0.55 -0.55 

 
ตาราง 20 แสดงความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ    

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
ในการจัดการและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ การท างาน

หรืองานอาชีพ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.๑  
๘๐%  

ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

43.75 45.31 9.38 0.00 1.56  
 

98.61 
(+19.61) 

ม.๒ 26.56 60.94 7.81 0.00 4.69 
ม.๓ 47.14 48.57 2.86 0.00 1.43 
ม.๔ 61.29 38.71 0.00 0.00 0.00 
ม.๕ 75.86 24.14 0.00 0.00 0.00 
ม.๖ 66.67 30.00 3.33 0.00 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 48.43 45.30 4.88 0.00 1.74 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. ผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว 
2. แบบประเมินการวัดแววของนักเรียน 
3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
4. กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง ในโครงการศุกร์นี้ท าดีเพ่ือพ่อ 
5. โครงการเปิดโลกอาชีพ 
6. รายงานผลการประเมินโครงการเปิดโลกอาชีพ 
7. โครงการธนาคารโรงเรียน 
8. รายงานผลการประเมินโครงการธนาคารโรงเรียน 



๒๔ 

 

9. โครงการแนวทางสู่อนาคต 
10. รายงานผลการประเมินโครงการแนวทางสู่อนาคต 
11. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
12. รายงานผลการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
13. โครงการบูรณาการอาชีพ 
14. รายงานผลการประเมินโครงการบูรณาการอาชีพ 

 
๒.๒.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

1. ผู้เรียนร้อยละ 97.21 มีผลการประเมินคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ได้ระดับดีขึ้นไป  
(5/ยอดเยี่ยม) 

๒. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย  

2. ผู้เรียนร้อยละ 73.17 มีผลการประเมินความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได้ระดับดีขึ้นไป  (4/ดีเลิศ) 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

3. ผู้เรียนร้อยละ 98.72 มีผลการประเมินการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้ระดับดีขึ้นไป 
(5/ยอดเยี่ยม) 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  
   4.1 สุขภาวะทางร่างกาย 
 
   4.2 สุขภาวะทางจิตสังคม 
                     

4. ผู้เรียนร้อยละ ๙3.38 มีผลการประเมินสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 
  4.1 ผู้เรียนร้อยละ 99.65 มีผลการประเมินสุขภาวะทาง
ร่างกายได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 
  4.2 ผู้เรียนร้อยละ 87.11 มีผลการประเมินสุขภาวะทาง
จิตสังคมได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 

โดยรวม ผู้เรียนร้อยละ 90.60 มีผลการประเมินคุณลักษณะ               
ที่พึงประสงค์ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 

 

ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด การยอมรับที่จะอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ได้ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) และมคีวาม
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได้ระดับ 4 (ดีเลิศ) และเม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่าผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนไดไ้ด้ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ตาราง  21 แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.๑  
๙๐%  

ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

0.00 48.44 43.75 6.25 1.56  
 

97.21 
(+7.21) 

ม.๒ 0.00 93.75 1.56 0.00 4.69 
ม.๓ 50.00 44.29 4.29 0.00 1.43 
ม.๔ 22.58 9.68 67.74 0.00 0.00 
ม.๕ 41.38 41.38 17.24 0.00 0.00 
ม.๖ 16.67 23.33 60.00 0.00 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 20.56 50.17 26.48 1.39 1.74 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. ผลการประเมินโครงการศุกร์นี้ท าดีเพ่ือพ่อ 
2. ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร 
3. กิจกรรมอาสาจราจร 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกรายวิชา 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 2562 
7. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมชั้นน าในสถานศึกษา 2562 
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการนักเรียน 
10. โครงการปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 
11. โครงการแต้มสีโชว์ศิลป์ 
12. รายงานผลการประเมินโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ตาราง 22 แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑  

๙๕%  
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 

10.94 18.75 17.19 53.13 0.00  
 

73.17 
(-21.83) 

ม.๒ 48.44 50.00 1.56 0.00 0.00 
ม.๓ 100 0.00 0.00 0.00 0.00 
ม.๔ 58.06 41.94 0.00 0.00 0.00 
ม.๕ 75.86 24.14 0.00 0.00 0.00 
ม.๖ 33.33 50.00 13.33 3.33 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 40.07 27.53 5.57 12.20 0.00 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ม.1-ม.5 
2. ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนระดับชั้น ม.6 
3. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูที่สอนวิชาหน้าที่พลเมืองทุกคน 

 4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการนักเรียน 
 6. โครงการเวทีคนกล้า ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) 
 7. รายงานผลการประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ตาราง  23 แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ 
           คุณภาพ   
 

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.๑  
๙๐%  

ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

68.75 23.44 6.25 0.00 1.56  
 

98.72 
(+8.72) 

ม.๒ 78.13 17.19 0.00 4.69 0.00 
ม.๓ 95.71 2.86 0.00 1.43 0.00 
ม.๔ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ม.๕ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ม.๖ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 90.43 7.25 1.04 1.02 0.26 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. ผลการประเมินกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
2. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
3. แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน 
4. แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนหน้าเสาธง 
5. โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา ประจ าปี 2562 
6. รายงานผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา ประจ าปี 2562 
7. โครงการโรงเรียนปลอดภัย 
8. รายงานผลการประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ตาราง 24  แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ  

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย 
ของตนเองให้แข็งแรง จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑  

๙๐%  
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 

1.56 42.19 56.25 0.00 0.00  
 

99.65 
(+9.65) 

ม.๒ 0.00 100 0.00 0.00 0.00 
ม.๓ 44.29 50.00 4.29 0.00 1.43 
ม.๔ 0.00 93.55 6.45 0.00 0.00 
ม.๕ 0.00 96.55 0.00 0.00 3.45 
ม.๖ 0.00 100 0.00 0.00 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 11.15 74.22 14.29 0.00 0.70 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพของงานอนามัยโรงเรียน 
2. หลักฐานน้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาทุกระดับชั้น 
4. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูที่สอนวิชาสุขศึกษาทุกคน 
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
6. โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา (โรงเรียนสีขาว) 
7. โครงการโภชนาการ 
8. บันทึกการใช้ห้องพยาบาล 
9. โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
9. รายงานผลการประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

ตาราง 25  แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่าง

มีความสุข  
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.๑  
๙๐%  

ได้ระดับดี 
ขึ้นไป 

0.00 7.81 65.63 26.56 0.00  
 

87.11 
(-2.89) 

ม.๒ 0.00 45.31 32.81 20.31 1.56 
ม.๓ 0.00 60.00 31.43 7.14 1.43 
ม.๔ 0.00 90.32 9.68 0.00 0.00 
ม.๕ 13.79 79.31 6.90 0.00 0.00 
ม.๖ 0.00 40.00 56.67 3.33 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 1.39 48.43 37.28 12.54 0.70 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้  
1. ผลการประเมินกิจกรรมแนะแนวทุกระดับชั้น 
2. แบบบันทึกการให้บริการของเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ 
3. แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม-แนะแนวของครูที่ปรึกษา 
4. โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
5. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนักเรียน  
6. โครงการประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   1. ความสามารถในการคิดค านวณของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน 

3. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

     
   ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         ๑) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณและการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มากข้ึน     
         ๒) สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของวิชาที่สอนหรือเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของวิชาที่รับผิดชอบ หาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาจุดด้อย/มาตรฐาน/สาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า     
         ๓) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การกล้าแสดงออกในทางที่ดี การอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย การมีสุขภาพจิตที่ดี  การมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เป็นต้น  
 
๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 ผู้เรียนได้มีการคิด วางแผน ออกแบบ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ลงมือปฏิบัติ โดยการน าความรู้ที่ได้
ในชั้นเรียนและท้องถิ่นมาประดิษฐ์ชิ้นงานหรือนวัตกรรมในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีด้านออกแบบและการค านวณ และการสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. ระดับคุณภาพ 4 /ดีเลิศ 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน ตัวแทน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของ
สถานศึกษา เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ ก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษา การก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ                    
มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นระบบในการบริหารจัดการภายในให้เข้มแข็ง
ตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ จัดการบริหารจัดการโดย
การใช้หลักทฤษฎีพัฒนาของเดมมิ่ง (Demming Cycle)  จัดระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีหลักฐานรายงานผลการด าเนินงาน จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดให้มีการประชุมกลุ่มบริหารทุกกลุ่มงานเพื่อวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน PDCA น ากระบวนการ PLC มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกกลุ่มบริหารและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง และตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
จัดท าโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ทุกห้องเรียน การจัดป้ายนิเทศทั้งในและนอกห้องเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น  จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  จัดท าเว๊ปไซต์ของโรงเรียน จัดระบบ
การติดตัง้อินเตอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   
 ๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการ  

๒. มีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับ 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

๓. มีการจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นระบบในการบริหารจัดการภายในให้ 
เข้มแข็งตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขอบข่าย  ภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย              
กลุ่มการบริหารวิชาการ กลุ่มการบริหารงบประมาณ  กลุ่มการบริหารงานบุคคล กลุ่มการบริหารทั่วไปและกลุ่ม
การบริหารกิจการนักเรียน  



๓๒ 

 

๔. มีการบริหารจัดการโดยการใช้หลักทฤษฎีพัฒนาของเดมมิ่ง (Demming Cycle)   
ซึ่งประกอบด้วยการวางระบบ (Plan) การด าเนินงานตามระบบ (Do) การติดตามประเมินผล (Check)              
เพ่ือพัฒนาระบบ (Action)   

๕. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมี 
หลักฐานรายงานผลการด าเนินงาน 

๖. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น  เช่น โครงสร้างหลักสูตร
นักเรียนที่เน้นเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนที่เน้นเรียนภาษาและสังคมศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดวิชาเรียนเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เปิดวิชาเพ่ิมเติมให้ตรงกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนทุกคน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาระ
คอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งกลุ่มปกติและกลุ่มต้องช่วยเหลือ โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มปกติ เช่น กิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์รี
ไซเคิล เป็นต้น และจัดกิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมอาสาพัฒนา/จิตอาสา ส าหรับนักเรียนกลุ่มต้องช่วยเหลือ ทั้งนี้
เพ่ือให้ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   

๗. มีการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้การงานอาชีพ สาระคอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๘. มีการประชุมกลุ่มบริหารทุกกลุ่มงานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตาปฏิทินการ 
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

๙. มีการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบตามขั้น PDCA ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

๑๐. มีการน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกกลุ่มบริหารและ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๑. มีการจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความช านาญ                         
ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง และตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการเข้ารับการอบรม 
สัมมนา และพัฒนาตนเอง จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นผลให้การพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

๑๒. มีการก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รายงานผลการเข้าอบรม สัมมนา  
และพัฒนาตนเอง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

๑๓. มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง 
สม่ าเสมอและต่อเนื่องทั้งนี้เพ่ือน าผลจากการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาผู้เรียน 

๑๔. มีโครงสร้างระบบการบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพและทางสังคมในสถานศึกษา รวมทั้งจัดท าโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 



๓๓ 

 

๑๕. มีการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จัดระบบการติดตั้ง อินเตอร์เน็ต 
เครื่องขยายสัณญาณ WiFi ตามจุดต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  และสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการติดตั้ง
เครื่องโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน   

๑๖. มีบุคลากรรับผิดชอบหน้าที่การจัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีการจัดท า 
เว๊บไซต์ของโรงเรียนข้อมูลเป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการด าเนินการ และประสานงาน ได้มอบหมายให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในฐานะครูที่ปรึกษาติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบเครือข่าย DMC ผ่าน
ระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    
    ๒.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 ๑. แผนกลยุทธ์ 
   ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
   ๔. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
   ๕. หลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
   ๖. รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
   ๗. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๘. บันทึกการประชุมของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 
   ๙. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑๑. รายงานผลการอบรม สัมมนา /ภาพประกอบ /เกียรติบัตร 
   ๑๒. แบบประเมินการดูแลรักษาความสะอาดของนักเรียน 
   ๑๓. ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดล้อมด้านศิลปะ 

  ๑๔. สื่อ เทคโนโลยีในการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
   ๑๕. สภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ตาราง 26 แสดงผลการประเมินจ าแนกตามประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
   ชัดเจน 

4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ เท่ากับ 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ เท่ากับ 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
    ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4/ดีเลิศ 5/ยอดเยี่ยม สูงกว่า 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5/ยอดเยี่ยม 5/ยอดเยี่ยม เท่ากับ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
    การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4/ดีเลิศ 5/ยอดเยี่ยม สูงกว่า 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
    จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ เท่ากับ 

โดยภาพรวม 4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ  
 
กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 
 

 
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ได้จัดกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยใช้วงจรการพัฒนา 

คุณภาพงานของเดมมิ่ง (Demming Cycle) ซึ่งประกอบด้วยการวางระบบ (Plan) การด าเนินงานตามระบบ 
(Do) การติดตามประเมินผล (Check) เพ่ือพัฒนาระบบ(Action)เพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้หลักการสร้างความ
ตระหนักและปลูกฝังจิตส านึก (Awareness) ที่ดีต่อการพัฒนาการศึกษาแก่บุคลากรทุกคนเพ่ือให้เกิดการทุ่มเท 
มี ความพยายาม ในการปฏิ บั ติ  (Attempt) เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดการ เปลี่ ยนแปลง พัฒนาไปสู่ ค ว ามส า เ ร็ จ 
(Achievement)และเกิดการกระท าที่ยั่งยืนตลอดไป (Accreditation) 
 
 
 

ภาพที ่2  แสดงกระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 



๓๕ 

 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับนักเรียน
กลุ่มปกติ เช่น กิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ 
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล เป็นต้น และ
จัดกิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมอาสาพัฒนา/จิตอาสา 
ส าหรับนักเรียนกลุ่มต้องช่วยเหลือ  

๑. การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา 

๒. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. การจัดระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๓. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

๓. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

 
    ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         ๑) การน าเสนอ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานของสถานศึกษาให้มีความหลากหลายและเป็นแบบอย่าง
ได้ 
           
๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดดี้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้านศิลปะสื่อสารวิถีชุมชน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา อันก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนในท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีดียิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. ระดับคุณภาพ ๕/ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการ
ปรับปรุงห้องเรียน โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการเรียนรู้ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้สนับสนุนให้นักเรียน
ใช้ ICT มากขึ้น โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน โครงการรักษ์โลมา  รักษ์ทะเลสาบสงขลา 
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กกับมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กและส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้มีความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ครูมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนทุกคน  

สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ active  
learning ไดก้ าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างน้อย ๑ รายวิชา/ 
ภาคเรียน โดยที่มีคณะกรรมการบริหารวิชาการก าหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ส่งเสริมให้ครูน าสื่อ 
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มีคาบประชุมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มการบริหารงาน และคาบประชุม
ครูทุกคน ซ่ึงเป็นการน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับส าหรับน าไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

ในการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาได้ 
ก าหนดให้ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินความสามารถของตนเอง เน้นการประเมินสภาพจริง ได้น า
ข้อสอบกลางมาใช้ในการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ๑๐๐ % ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ใน ๔ รายวิชา ได้ก าหนดรูปแบบและชนิดของแบบทดสอบ เป็นแบบปรนัยและอัตนัยทุก
รายวิชา ส่งเสริมให้ครูได้วิเคราะห์ข้อสอบตามหลักของ BLOOM มาใช้ในออกข้อสอบ ใช้ระบบเกรดเทียมในการ
แก้ไขปัญหานักเรียนไม่พึงพอใจผลการเรียนของตนเอง แก้ไขปัญหานักเรียนที่ผลการเรียนเป็น ๐ และไม่จบ
หลักสูตร มีการศึกษาการจัดท าผลการประเมินผู้เรียนผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Bookmark                  
จึงท าให้การด าเนินการจัดท าข้อมูลการวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   
   ๑. ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้              
มีการน าสื่อ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นรักษ์โลมาอิระวดี รักษ์ทะเลสาบสงขลา จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
   ๒. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน                
เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการด าเนินงานต่างๆ ผ่านระบบ
อิเลคทรอนิกส์ เช่น การใช้โปรแกรม Bookmark ในการจัดท าข้อมูลการเรียนของนักเรียน เป็นต้น  

  ๓. สถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กกับมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการส่งเสริมใหค้รูบริหารชั้นเรียนเชิงบวกเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน 

  ๔. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  โดยการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ active learning มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินความสามารถ
ของตนเอง เน้นการประเมินสภาพจริง ในกรณีผู้เรียนไม่พึงพอใจผลการประเมินก็สามารถขอปรับปรุงพัฒนาผล
การประเมินตนเองได้  มีการน าข้อสอบกลางมาใช้ ในการทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ๑๐๐ %                       
จ านวน ๔ รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีการก าหนดรูปแบบและชนิดของแบบทดสอบ เป็นแบบปรนัยและอัตนัย น าหลักการ
วิเคราะห์ข้อสอบของ BLOOM มาใช้ในออกข้อสอบ รวมทั้งมีการจัดท าผลการประเมินผู้เรียนผ่านระบบ
อิเลคทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Bookmark จึงท าให้การด าเนินการจัดท าข้อมูลการวัดผลประเมินผล                  
มีประสิทธิภาพ 

  ๕. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดย 
ครูได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ และมีการน ากระบวนการ 
PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

  ๖. ครมูีกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดสื่อ
การเรียนรู้โดยผู้ เรียน ครู มีส่วนร่วมออกแบบการจัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเอง ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล มีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งการวัด
และประเมินผลการเรียนเน้นสภาพจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมิน เป็นผลให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
    ๒.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 ๑. โครงการ 
   ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
   ๓. โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

  ๔. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๕. รายงานสรุปผลการนิเทศ 



๓๘ 

 

  ๖. รายงานผลการอบรมสัมมนา 
  ๗. บันทึกการประชุมทุกกลุ่มสาระฯ/กลุ่มการบริหารงานและของโรงเรียน 
  ๘. แบบบันทึกการวัดผลและประเมินผล 
  ๙. ตัวอย่างแบบทดสอบ 
  ๑๐. ทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 
ตาราง 27 แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามประเด็น 
          พิจารณา 

 
๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. มีสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่พร้อม
และเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

๑. การจัดการเรียนรู้ทีผ่่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และรวมทั้งการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๒. มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนและการน า
กระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน  

 

    
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 

สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. ครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๙๕ % 
5 (ยอดเยี่ยม) 

๙๒ % 
5 (ยอดเยี่ยม) 

ต่ ากว่า 

๒. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
    ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๙๐ % 
5 (ยอดเยี่ยม) 

๑๐๐ % 
5 (ยอดเยี่ยม) 

สูงกว่า 

๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๐ % 
4 (ดีเลิศ) 

๘๘ % 
5 (ยอดเยี่ยม) 

สูงกว่า 

๔. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๙๐ % 
5 (ยอดเยี่ยม) 

๙๒ % 
5 (ยอดเยี่ยม) 

สูงกว่า 

๕. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

๖๐ % 
3 (ดี) 

๙๒ % 
5 (ยอดเยี่ยม) 

สูงกว่า 

โดยภาพรวม 4 (ดีเลิศ) 5 (ยอดเยี่ยม) สูงกว่า 



๓๙ 

 

   ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         ๑) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้มากขึ้น   
         ๒) จัดให้มีการนิเทศติดตามการสอนของครูครบ ๑๐๐ %   
         ๓) สนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น 
รวมทั้งจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
  
๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดดี้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ active learning  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (๓-๕ ปี) ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิด

ความยั่งยืน ดังนั้น จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สามารถสรุปผลการประเมิน

ในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่

สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 คุณภาพของผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ   
    2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
    3. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
    ๒. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
    ๓. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 
  ๑. มีสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่
พร้อมและเพียงพอ 
  ๒. มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนและการน า
กระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 

 คุณภาพของผู้เรียน 
    1. ความสามารถในการคิดค านวณของผู้เรียน 
    2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน 
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา 
    ๒. การจัดระบบการบริหารการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
    ๓. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 
๑. การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และรวมทั้งการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 
 

 



๔๑ 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๑  
 ๑) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณและการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มากขึ้น     
          ๒) สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของวิชาที่สอนหรือเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของวิชาที่รับผิดชอบ 
หาแนวทางในการแก้ปัญหาจุดด้อย/มาตรฐาน/สาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า     
           ๓) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การกล้าแสดงออกในทางที่ดี การอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย การมีสุขภาพจิตที่ดี  การมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เป็นต้น  
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๒  
1) การน าเสนอ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานของสถานศึกษาให้มีความหลากหลายและเป็น

แบบอย่างได้ 
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๓  
๑) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้มากข้ึน   

          ๒) จัดให้มีการนิเทศติดตามการสอนของครูครบ ๑๐๐ %   
          ๓) สนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น 
รวมทั้งจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
 

ความต้องการช่วยเหลือ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดค านวณ และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 ๒. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หลากหลาย 
 

 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. แนวทางการจัดท าเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมาช่วยในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ           
เป็นแบบอย่างได้ 
  

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. การอบรมพัฒนาครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 
 ๒. การพัฒนาครูให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

 
 
 



๔๒ 

 

 
 

ส่วนที่ ๔ 

ภาคผนวก 
ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
          

 
 

ค าสั่งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
ที่  ๔2/๒๕๖2 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

---------------------------------------------------------------------- 
 เพ่ือให้การประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกระแส
สินธุ์วิทยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 มีข้อมูลสมบูรณ์ สอดรับกับประเด็นการประเมินในแต่ละมาตรฐาน             
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖2 ประกอบด้วย 
 ๑.คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ก าหนดกิจกรรม ให้ค าปรึกษา ประสานการด าเนินงานกับ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายเกษม  รัตนโชต ิ  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายสมพร  สุขเกษม   รองประธาน 
  ๑.๓ นางสาวอรพิน เรืองศรี   กรรมการ 
  ๑.๔ นายไพศาล  คงสุวรรณ  กรรมการ 
  ๑.๕ นายวิรัตน ์  ขุนราช   กรรมการ 
  ๑.๖ นายพุทธิพงษ์         เอ่ียวสกุล  กรรมการ 
  ๑.๗ นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๘ นางสาวรัชน  พร้อมมูล  กรรมการการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ศึกษารายละเอียดของประเด็นการประเมินในแต่ละ
มาตรฐาน รวบรวมข้อมูล ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของแต่ละมาตรฐาน รายงานผลการประเมิน



๔๓ 

 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ภาคเรียนละ ๑ ครัง้ คือ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 และเดือนมีนาคม ๒๕๖3
ดังนี้ 
  ๒.๑ คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน และข้อมูลที่เก่ียวข้อง  แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  กลุ่มท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 
   1. นายวิรัตน์  ขุนราช    หัวหน้า 
   2. นายแวรอนิง  แวเด็ง    ผู้ช่วย 
   3. นางสาวอมร  ช่วยพันธ์    ผู้ช่วย 
   4. นายเอกชัย  มงชู    ผู้ช่วย 
   5. นายวิรัช   หวังสป    ผู้ช่วย 
   6. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ    ผู้ช่วย 
   7. นางสาวอาริษา สีเต็ม    ผู้ช่วย 
   8. นายวีระยุทธ์  โพธิกุล    ผู้ช่วย 

9. นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ์   ผู้ช่วย/เลขานุการ 
  กลุ่มท่ี 2 คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                               1. นายไพศาล  คงสุวรรณ    หัวหน้า 
   2. นายนเรศ   ทองมี    ผู้ช่วย 
   3. นายวรากร  โรจนรักษ์    ผู้ช่วย 
   4. นายสุธน ขวัญแก้ว      ผู้ช่วย 
   5. ว่าที่ รต.หญิงอรจิรา  ทะลิทอง   ผู้ช่วย 
   6. นางอรทัย คงสุวรรณ    ผู้ช่วย 
   7. นางประนอม  ประยูร    ผู้ช่วย/เลขานุการ 
  ๒.๒ คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
   1. นายสมพร  สุขเกษม    หัวหน้า 
   2. นางสาวอรพิน  เรืองศรี   ผู้ช่วย 
   3. นางอัจฉราภรณ์  ศรีไสยเพชร   ผู้ช่วย 
                               4. นางสาวพิษณา บัวชุม    ผู้ช่วย 
   5. นางสาวนาซีเราะห์ ตาเยะ   ผู้ช่วย/เลขานุการ 
  ๒.๓ คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
   1. นายบุญพา  สิทธิศักดิ์    หัวหน้า 
   2. นายพุทธิพงษ์  เอ่ียวสกุล   ผู้ช่วย 
                               3. นางจุรีภรณ์  น้อยเสงี่ยม   ผู้ช่วย 
   4. นางสาวกาญจนา เจียรติ้ว   ผู้ช่วย 
   5. นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์   ผู้ช่วย/เลขานุการ 
 
 



๔๔ 

 

 
 ๓. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ มีหน้าที่ในการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินแต่ละประเด็นในแต่ละมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ                 
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา และร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภายภายใน   
ประจ าปีของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1. นายพุทธิพงษ์  เอ่ียวสกุล   หัวหน้า 
  2. นายสมพร สุขเกษม    ผู้ช่วย 
  3. นายวิรัตน ์ ขุนราช    ผู้ช่วย 
  4. นายบุญพา   สิทธิศักดิ์   ผู้ช่วย 
  5. นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์   ผู้ช่วย 
  6. นางอรทัย  คงสุวรรณ     ผู้ช่วย 
  7. นางสาวพิษณา  บัวชุม    ผู้ช่วย 
  8. นางอัจฉราภรณ์  ศรีไสยเพชร   ผู้ช่วย/เลขานุการ 
 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและผลดีต่อโรงเรียน 
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
 
  สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖2 
 
   
 
                         (นายเกษม  รัตนโชติ ) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------- 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที ่๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับ ดูแลและหน่วยงาน
ภายนอกที่สะท้อนสภาพการด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ   
 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  จึงขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑6 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เป็นต้นไป  

    ประกาศ  ณ วันที่  25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                              
   
                                                   (นายเกษม รัตนโชติ) 
                                  ผูอ้ านวยการ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 
  
 
 
 

ประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 



๔๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 

------------------------------------------------------- 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2                   
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
               ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
         ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
       ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยน   ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑)  การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
        2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา            
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
        3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
        ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
…………………………………………………………. 

  โดยที่ มี การประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ .  ๒๕๖๑                          
ลงวันที่ ๒๐กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับ ดู แลและหน่วยงาน
ภายนอกที่สะท้อนสภาพการด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ   

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยามีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรี ยนจึ ง ได้ ก าหนดค่า เป้ าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                       
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑6 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เป็นต้นไป  

    ประกาศ  ณ วันที่  25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 

 

      

 

        ( นายเกษม รัตนโชติ) 

                            ผู้อ านวยการ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

 

 

 

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 



๔๙ 

 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  (4/ดีเลิศ) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 /ดีเลิศ 

๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 
ความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
1.4 ความสามารถในการคิดค านวณ 

ร้อยละ ๘5 ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 
 
1.1 ร้อยละ ๘5 ได้ระดับดีข้ึนไป (5/ยอดเยี่ยม) 
1.2 ร้อยละ ๘5 ได้ระดับดีข้ึนไป (5/ยอดเยี่ยม) 
1.3 ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป (4/ดีเลิศ) 
1.4 ร้อยละ ๘0 ได้ระดับดีข้ึนไป (5/ยอดเยี่ยม) 

๒ มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป (4/ดีเลิศ) 

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗5 ได้ระดับดีขึ้นไป (4/ดีเลิศ) 
๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
ร้อยละ ๘5 ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 

๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป (4/ดีเลิศ) 
๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 

1.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 5/ยอดเยี่ยม 
๑ การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 

๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๕ ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 
๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 

๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 
 

 

 

 

 



๕๐ 

 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ดีเลิศ/4) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ/๔ 
๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ/๔ 
๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ/๔ 

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม/๕ 
๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง                  

มีคุณภาพ 
ดีเลิศ/๔ 

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ                        
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ/๔ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (4/ดีเลิศ) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ  ๙5  ได้ระดับดีขึ้นไป 
(5/ยอดเยี่ยม) 

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ                  
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ  90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
(5/ยอดเยี่ยม) 

๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ  ๗๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
(4/ดีเลิศ) 

๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ                
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ  9๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
(5/ยอดเยี่ยม) 

๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๖๐  ได้ระดับดีขึ้นไป 
(3/ดี) 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีความสามารถการอ่าน การเขียนและการสื่อสารได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
ดีเลิศ (๔) มีความสามารถการอ่าน การเขียนและการสื่อสารได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๗๐-๗๙  
ดี (๓) มีความสามารถการอ่าน การเขียนและการสื่อสารได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๖๐-๖๙  
ปานกลาง (๒) มีความสามารถการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีความสามารถการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร ได้ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

 

    ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดค านวณ 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีความสามารถในการคิดค านวณได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีความสามารถในการคิดค านวณได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ดี (๓) มีความสามารถในการคิดค านวณได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีความสามารถในการคิดค านวณได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีความสามารถในการคิดค านวณได้ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

 

๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีความสามารถการคิดวิเคราะห์ ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีความสามารถการคิดวิเคราะห์ ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๗๐-๗๙  
ดี (๓) มีความสามารถการคิดวิเคราะห์  ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีความสามารถการคิดวิเคราะห์  ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีความสามารถการคิดวิเคราะห์  ได้ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

 

๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ 

แนวทางการพิจารณาการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 



๕๒ 

 

ดี (๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดีขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้ระดับดีขึ้นไป                       

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้ระดับดีขึ้นไป                       

ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ 
ดี (๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้ระดับดีขึ้นไป                        

ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ระดับดีขึ้นไป                   

ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้ระดับดีขึ้นไป                   

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
 
๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๓.๗๖ - ๔.๐๐ 
ดีเลิศ (๔) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๓.๗๕ 
ดี (๓) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ 
ปานกลาง (๒) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ๐ - ๑.๕๐ 

 
 
๑.๖ ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพได้ระดับดีขึ้นไป                           

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป     
ดีเลิศ (๔) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพได้ระดับดีขึ้นไป                           

ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ดี (๓) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพได้ระดับดีขึ้นไป                           

ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพได้ระดับดีขึ้นไป                           

ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพได้ระดับดีขึ้นไป                           

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 



๕๓ 

 

 
๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๒.๑  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดได้ระดับดีขึ้นไป                     

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้ระดับดีขึ้นไป                

ร้อยละ ๗๐-๗๙   
ดี (๓) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้ระดับดีขึ้นไป              

ร้อยละ ๖๐–๖๙   
ปานกลาง (๒) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้ระดับดีขึ้นไป             

ร้อยละ ๕๐–๕๙   
ก าลังพัฒนา (๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่า 

ร้อยละ ๕๐  
 
๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๗๐ - ๗๙  
ดี (๓) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  ๖๐- ๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  ๕๐- ๕๙  
ก าลังพัฒนา (๑) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยได้ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ 

 
 ๒.๓  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗๐ - ๗๙   
ดี (๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายได้ระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ๖๐- ๖๙  
ปานกลาง (๒) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ  ๕๐- ๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ได้ระดับดีขึ้นไป  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
  
 
 



๕๔ 

 

 
๒.๔  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๗๐ - ๗๙ 
ดี (๓) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๖๐ – ๖๙    
ปานกลาง (๒) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  ๕๐ – ๕๙    
ก าลังพัฒนา (๑) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมได้ระดับดีขึ้นไปต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับจุดประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นชัดเจนและเป็นแบบอย่างได้ 
ดีเลิศ (๔) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับจุดประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นชัดเจนทุกประเด็น 
ดี (๓) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับจุดประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นชัดเจนบางประเด็น 
ปานกลาง (๒) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับจุดประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นแต่ขาดความชัดเจน 
ก าลังพัฒนา (๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับจุดประสงค์ของแผนการศึกษา

ชาติแต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นขาดความชัดเจน 
 
๒.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม                          

มีหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานและเป็นแบบอย่างได้ 
ดีเลิศ (๔) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

และมีหลักฐานรายงานผลการด าเนินงาน 
ดี (๓) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม                           
ปานกลาง (๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ชัดเจน  
ก าลังพัฒนา (๑) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาไม่เป็นรูปธรรมและไม่ชัดเจน 

 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 
๓.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ (๔) มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดี (๓) มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
ปานกลาง (๒) มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ก าลังพัฒนา (๑) มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนยังไม่รอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
 
๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้

ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
ดีเลิศ (๔) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้

ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ดี (๓) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ปานกลาง (๒) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ก าลังพัฒนา (๑) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ที่ไม่ครบทุกคน 

 
๕.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ (๔) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทุกด้าน               
อย่างมีคุณภาพ 

ดี (๓) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทุกด้าน 
ปานกลาง (๒) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้                   

แต่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
ก าลังพัฒนา (๑) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๕๖ 

 

 
๖.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ดีเลิศ (๔) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดี (๓) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพ แต่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ปานกลาง (๒) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ แต่ไม่มีคุณภาพและไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ก าลังพัฒนา (๑) ไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผู้เรียนสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผู้เรียนสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ดี (๓) มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผู้เรียนสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผู้เรียนสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผู้เรียนสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ระดับดีขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 
 

๒.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ระดับดี

ขึ้นไปร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ระดับดี

ขึ้นไปร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ดี (๓) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ระดับดี

ขึ้นไปร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ระดับดี

ขึ้นไปร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ระดับดี

ขึน้ไป             ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
 

๓.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ดี (๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกได้ระดับดีขึ้นไป ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ 
 
๔.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน                    

ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน                    

ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ดี (๓) มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน                    

ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน                    

ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน                    

ได้ระดับดีขึ้นไป ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ 
 
 
 
 



๕๘ 

 

๕.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม (๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดีเลิศ (๔) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ดี (๓) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ ได้ระดับดีขึ้นไป ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 
 
 
 

ตาราง 28 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.๑ 64 35 54.69 21 32.81 5 7.81 3 4.69 
ม.๒ 64 50 78.13 8 12.50 0 0.00 6 9.38 
ม.๓ 69 41 59.42 24 34.78 2 2.90 2 2.90 
ม.๔ 31 30 96.77 1 3.23 0 0.00 0 0.00 
ม.๕ 29 27 93.10 2 6.90 0 0.00 0 0.00 
ม.๖ 30 25 83.33 4 13.33 1 3.33 0 0.00 
รวม 287 208 72.47 60 20.91 8 2.79 11 3.83 
 
 
 
 

ตาราง 29 แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.๑ 64 27 42.19 27 42.19 8 12.50 2 3.13 
ม.๒ 64 35 54.69 19 29.69 6 9.38 1 1.56 
ม.๓ 69 32 46.38 34 49.28 1 1.45 2 2.90 
ม.๔ 31 17 54.84 14 45.16 0 0.00 0 0.00 
ม.๕ 29 20 68.97 9 31.03 0 0.00 0 0.00 
ม.๖ 30 17 56.67 13 43.33 0 0.00 0 0.00 
รวม 287 148 51.57 116 40.42 15 5.23 5 1.74 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



๖๐ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
https://drive.google.com/drive/folders/1aPkKNxN_dw9EuaCjHIKQVX2LoOkzCm_L 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จ าแนกแต่ละระดับชั้น   
http://www.doograde.online/kswit/dooinformation.aspx 

 
ภาพกิจกรรม   
https://web.facebook.com/KorSorSchool 

 
https://web.facebook.com/korsorgallery 

https://drive.google.com/drive/folders/1aPkKNxN_dw9EuaCjHIKQVX2LoOkzCm_L
http://www.doograde.online/kswit/dooinformation.aspx
https://web.facebook.com/KorSorSchool
https://web.facebook.com/korsorgallery


๖๑ 

 

 
 

 
 

 
            
 
  ๑. นายพุทธิพงษ์         เอ่ียวสกุล  ประธาน 
  ๒. นายสมพร  สุขเกษม   รองประธาน 
  ๓. นางสาวอรพิน  เรืองศรี   กรรมการ 
  ๔. นายไพศาล  คงสุวรรณ  กรรมการ 
  ๕. นายวิรัตน ์  ขุนราช   กรรมการ 
     ๖. นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางสาวรัชน ี  พร้อมมูล  กรรมการการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

 



๖๒ 

 

 

 

 
กลุ่มการบริหารงบประมาณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562.                

     โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา จังหวัดสงขลา, ๒๕๖1. 
กลุ่มการบริหารงบประมาณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563.                

     โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา จังหวัดสงขลา, ๒๕๖2. 
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา. รายงานผลการประเมินตนเอง 

 ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2. โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา จังหวัดสงขลา, ๒๕๖2. 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวทางการเขียนรายงาน                  

     ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report: SAR).                     
     โรงพิมพ์ส านักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๙. 
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