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บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา   
ครั้งที่  พิเศษ /๒๕๖๔  เมื่อวันที่  5  เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  
มีมติให้ความเห็นชอบและให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องได้ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๒๔ หมู่ที่ ๓ ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  
รหัสไปรษณีย์ ๙๐๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๗๔–๓๙๙๐๔๓ โทรสาร ๐๗๔–๓๙๙๒๖๑  
e-mail : krasaesin๐๔๓@gmail.com   website :  www.krasaesin.ac.th  
facebook : https://www.facebook.com/KorSorSchool สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนจ านวน 262 คน 12 ห้องเรียน               
มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 1 คน ข้าราชการครู, ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 26 คน 
ได้ด าเนินงานการสร้างความเข้มแข็งตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลกาด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 

1. ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (จ านวน ๓ มาตรฐาน) 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวม ระดับคุณภาพ 4/ดีเลิศ 
 

2. ผลการประเมินรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  2.1.1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน มีระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 

   ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม)  
มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา                
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและชิ้นงาน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ได้
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ 2 (ปานกลาง) และเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ได้ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 

      ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม และคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) และเม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 
5 (ยอดเยี่ยม) 

      เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 
      2.1.2 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา  
      สถานศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงขึ้น มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การ
ค านวณ การวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การผลิตชิ้นงานหรือนวัตกรรม
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีความรู้ 
ทักษะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและมีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและ
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จิตที่ดี โดยผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม ๑๒ 
ประการ มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ทั้งกิจกรรมภายในห้องเรียนและกิจกรมเสริมหลักสูตร 
 
 2.1.3 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
                  ๑) การก าหนดค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบโอเน็ต ระดับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน    
           2) ร่วมกันก าหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาให้ส าเร็จตามเป้าหมาย เน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้
กระบวนการนิเทศ เป็นตัวขับเคลื่อน 

3) จดักิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้เรียนให้รอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  4) จัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ได้น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้มากขึ้น 
 
 2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

   2.2.1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับ
คุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 

     สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ น ากระบวนการ PDCA และกระบวนการ PLC มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานทุกกลุ่มงาน ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  มีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศกึษาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้จากชั้นเรียนมาสู่
การปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานด้านศิลปะสื่อสารวิถีชุมชน ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) และเมื่อพิจารณาโดยรวมด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการพบว่าสถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ในระดับคุณภาพ 4 
(ดีเลิศ) 
 
   2.2.2 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา  
      สถานศึกษาได้มีการน าวงจรการพัฒนาคุณภาพงานของเดมมิ่ง (Demming Cycle) มาใช้ใน
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ได้น ากระบวนการ PLC มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานทุกกลุ่มงาน มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา



ง 
 

พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                
ได้จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ได้สนับสนุน ส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทุกกลุ่มงานเพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ  ได้จัดท าโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในสถานศึกษาให้ดีขึ้น  
  2.2.3 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป          
                 1) ส่งเสริมให้ชุมชนทุกภาคส่วนร่วมจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดเป้าหมาย  
         2) ให้มรีูปแบบหรือโมเดลการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
                   3) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
 
 2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2.3.1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) 

     ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนที่เน้นสภาพจริง มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ                
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการน าสื่อ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) มีการเปิดโอกาสให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ และมีการน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                     
ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) และเมื่อพิจารณาโดยรวมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของครูผู้สอน พบว่าครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับคุณภาพ 5 
(ยอดเยี่ยม)       
   2.3.2 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

     สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมการพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อบรมออนไลน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ได้ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนจัดการเรียนรู้ ได้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด 
การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดให้มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน
อย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนทุกคน ส่งเสริมให้
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีที่หลากหลายและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียน เน้นการประเมินสภาพจริง ได้น ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ให้มีการแลกเปลี่ยน



จ 
 

เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับส าหรับน าไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 2.3.3 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป          
          ๑) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้มากข้ึน   
          ๒) จัดเวทีให้ครูมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

        3) ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ ให้ครูมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น มีการเผยแพร่ผลงานมากข้ึน 
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ค าน า 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  ฉบับนี้   

จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ...ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีตลอดจน
เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุว่าให้สถานศึกษาระดับการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการในข้อ ๒.๖ จัดท ารายงงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี   

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วน คอื ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ส่วนที่ ๓  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้  และหวังว่า
เอกสารรายงานฉบับนี้ จ ะ เป็ นประโยชน์ ต่ อการน า ไปใช้ ในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ                      
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  ในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
และให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม  หน่วยงานต้นสังกัดมีฐานข้อมูลส าคัญในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
        
         
                                                                             ( นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา   

       5  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ช 
 

 

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 ๒๕๖1-๒๕๖3 9 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 10 
           ผลการประเมินโดยภาพรวม  10 
           มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 16 
                              ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                              คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
           มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   33 
           มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  40 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 45 
           สรุปผล 45 
           แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 46 
           ความต้องการช่วยเหลือ 47 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  48 
           ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 48 
คณะผู้จัดท า 69 
อ้างอิง 70 
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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 แสดงผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตาราง 27 แสดงร้อยละของครูที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตาราง 28 แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตาราง 29 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ตาราง 30 แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน  
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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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ตั้งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

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


๒ 
 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ระบขุ้อมูล ณ วันที่ประเมิน ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)                    
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. นายรัชพล  
        หิ้นนรานุกูล 

ผู้อ านายการ 
ช านาญการพิเศษ 

เลขต าแหน่ง 
22974  

9 ธันวาคม 25๖๓ 0894664409 ปริญญาโท  
ศษ.ม. 

(การบริหาร
การศึกษา) 

 

๒)  จ านวนครูและบุคลากรอ่ืน  26 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 - - ๔ - 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - - ๓ 
อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - - - 

รวม 18 1 - - ๔ 3 
 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  (ระบุข้อมูล ณ วันที่ประเมิน ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 
ตาราง 3 แสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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 2 6 2 2 2 6 12 

เพศ 
ชาย 33 24 28 85 13 9 12 34 119 

หญิง 31 33 27 91 15 20 17 52 143 

รวมจ านวน

นักเรียน 
64 57 55 176 28 29 29 86 262 

เฉลี่ยต่อห้อง 32 28.50 27.50 29.33 14 14.50 14.50 14.33 21.83 



๓ 
 

ตาราง 4 แสดงจ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะและเพศ  
 

 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามคุณลักษณะและเพศ 

รวม  
พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ 0 0 18 19 1 4 19 23 

ม.๒ 0 0 12 26 4 8 16 34 

ม.๓ 0 0 10 11 1 3 11 14 

ม.๔ 0 0 0 0 3 6 3 6 

ม.๕ 0 0 0 0 4 1 4 1 

ม.๖ 0 0 0 0 7 7 7 7 

รวมจ านวนนักเรียน 0 0 40 56 20 29 60 85 
 

 

 ๑.๔ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ตาราง ๕ แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 5.1 แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/คน/ปี) 
1. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา/นักเรียนทุกคน 

2. ห้องสมุดโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา/นักเรียนทุกคน 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา/นักเรียนทุกคน 
4. ห้องพระพุทธศาสนา ตลอดปีการศึกษา/นักเรียนทุกคน 
5. แปลงเกษตร 40 /262  
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5.2 แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/คน/ปี) 
1. วัดเอก (หลวงพ่อเดิม) 2/92 

2. วัดเชิงแส (วัดกลาง) 4/83 

3. วัดเชิงแสใต ้ 4/112 
4. วัดพะโค๊ะ 2/132 
5. วัดแหลมบ่อท่อ 5/262 
6. โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 2/262 
7. กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ 2/130 
8. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2/132 
9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยางทอง 2/132 
10. โรงสุรากลั่นชุมชนบ้านแหลมยาง 2/130 
11. บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อ 5/262 
12. เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน 4/130 

 
5.3 แสดงจ านวนและสถิติการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น   สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/คน/ปี) 
1. นายภรณ์ ดวงจักร (พิธีกรรมทางศาสนา) 2/40 

2. นางดับ ด าสิโก (ขนมพ้ืนบ้าน) 2/30 
3. นายสุวรรณ พุฒคง 3/120 
4. นางสาวจุรีรัตน์ นิระภัย 3/100 
5. นางลิ่น ชัยเชื้อ (หมอแผนโบราณ จุดเริม) 3/16 
6. นางฉ้าย มาคะมาโน (หมอนวดแผนโบราณ) 3/16 
7. นางจวง เพชรรัตน์ (ผู้น าสวดมนต์) 2/262 
8. นางเจิมขวัญ จันทร์บุตร 1/30 
9. นางเขื้อม คงธรรม (ผู้น าสวดมนต์) 2/262 
10.นายสอด ชัยเชื้อ (หมอแผนโบราณ จุดเริม) 3/16 
11.นางทร พัทบุรี (ขนมพ้ืนบ้าน) 3/29 
12.นายม่น ตุกชูแสง (ผู้น าสวดมนต์) 2/262 
13.นางนงค์ ไชยสาลี (หมอนวดแผนโบราณ) 3/57 
14.นายวงศ์  อโนทัย (มัคทายก) 3/29 
15.นางเพ็ญ แก้วแสงอ่อน (ขนมพ้ืนบ้าน) 3/18 
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๑.๕ ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ตาราง 6 แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา               

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  4 /ดีเลิศ 4 /ดีเลิศ 4 /ดีเลิศ 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 /ดีเลิศ 4 /ดีเลิศ 4 /ดีเลิศ 
           1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร   
และการคิดค านวณ 

 5 /               
ยอดเยี่ยม 

4 /ดีเลิศ 

           ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 4 /ดีเลิศ 4 /ดีเลิศ 

           ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  4/ดีเลิศ 4 /ดีเลิศ 
           4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

 5 /               
ยอดเยี่ยม 

5 /               
ยอดเยี่ยม 

           ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  3/ดี ๓/ดี 
           ๖) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  5 /               

ยอดเยี่ยม 
5 /               

ยอดเยี่ยม 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 5 /              

ยอดเยี่ยม 
5 /               

ยอดเยี่ยม 
5/ยอดเยี่ยม 

           ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 5 /               
ยอดเยี่ยม 

5/ยอดเยี่ยม 

           ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  5 /               
ยอดเยี่ยม 

5/ยอดเยี่ยม 

           ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 5 /               
ยอดเยี่ยม 

5/ยอดเยี่ยม 

           ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  5 /               
ยอดเยี่ยม 

5/ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ ดีเลิศ/๔ 
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

 4/ดีเลิศ ดีเลิศ/๔ 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  4/ดีเลิศ ดีเลิศ/๔ 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
           ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 4/ดีเลิศ ดีเลิศ/๔ 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  5/ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม/๕ 
 
 



๖ 
 

 
ตาราง 6 (ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้ 

 4/ดีเลิศ ยอดเยี่ยม/๕ 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
           จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 5/ยอดเยี่ยม 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
           สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 5 /               
ยอดเยี่ยม 

5/ยอดเยี่ยม 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
           การเรียนรู ้

 5 /               
ยอดเยี่ยม 

5/ยอดเยี่ยม 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล 
           มาพัฒนาผู้เรียน 

 5 /               
ยอดเยี่ยม 

5/ยอดเยี่ยม 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
           และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 3/ดี 4/ดีเลิศ 

 

 

๑.๖ ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ  มีจิตสาธารณะ ได้แก่  

1. รักษ์สิ่งแวดล้อม              
2. พร้อมวินัย  
3. น้ าใจงาม 
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๑.๗ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และข้อเสนอแนะ 
 

ตาราง 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ  
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี 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 ปฏิบัติ
ตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีความกตัญญู ช่วยเหลืองานบ้านและพ่อแม่ ไม่สร้างปัญหา เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มี
นิสัยรักการอ่าน ชอบค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต ร่วมกิจกรรมศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 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 ครูรู้เป้าหมาย            
ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนและใช้ผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน มีสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อ และพัฒนาบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ รวมทั้งการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและ          
มีการวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง 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 การเตรียมและการใช้สื่ออย่ างเหมาะสม การประเมินผล
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย และน าผลประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรมีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ของผู้รับผิดชอบตามโครงการ/กิจกรรมที่
ได้แตง่ตั้งให้มีผู้รับผิดชอบในทุกด้านหรือทุกมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 

๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

 ตาราง  8  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 

๒๕๖๑   ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 4/ดีเลิศ 5/ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 



10 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

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

 สถานศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงขึ้น มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การค านวณ          
การวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การผลิตชิ้นงานหรือนวัตกรรม             
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีความรู้ 
ทักษะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและมีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตที่ดี โดยผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม ๑๒ 
ประการ มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ทั้งกิจกรรมภายในห้องเรียนและกิจกรมเสริมหลักสูตร 
เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา โครงการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2563 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนรายวิชาต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา (แฮนด์บอล) โครงการแต้มสีโชว์ศิลป์ โครงการเปิดโลกอาชีพ โครงการประชาสัมพันธ์และ
เสียงตามสาย โครงการเสริมสร้างคุณธรรมชั้นน าในสถานศึกษา ๒๕๖3 โครงการป้องกันสารเสพติดใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสีขาว) กิจกรรมพ่ีเล่า-น้องเล่น  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมศุกร์นี้ท าดี เพ่ือพ่อ โครงการ
ธนาคารโรงเรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
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 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

 สถานศึกษาได้มีการน าวงจรการพัฒนาคุณภาพงานของเดมมิ่ง (Demming Cycle) มาใช้ในบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ได้น ากระบวนการ PLC มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานทุกกลุ่มงาน มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ได้สนับสนุน ส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทุกกลุ่มงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการงานที่รับผิดชอบ ได้จัดท าโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใน
สถานศึกษาให้ดีขึ้น เช่น โครงการในกลุ่มการบริหารวิชาการ โครงการในกลุ่มบริหารงบประมาณ โครงการใน
กลุ่มบริหารทั่วไป โครงการในกลุ่มบริหารบุคคล และโครงการในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นต้น  
 
  3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมการพัฒนา 
ตนเอง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อบรมออนไลน์ อบรมด้วยตนเอง เป็นต้น ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ  active learning ได้ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดให้มีการนิเทศ
ติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เป็น
กัลยาณมิตรกับผู้เรียนทุกคนโดยการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีที่หลากหลายและน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน เน้นการประเมิน
สภาพจริง ได้น ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับส าหรับน าไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป โดยผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
รายวิชาต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ได้ในระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม)  

มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา                
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและชิ้นงาน ได้ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) เท่ากับค่าเป้าหมาย  มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ได้ระดับคุณภาพ 3 (ดี) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ 2 (ปานกลาง) ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการได้ระดับ
คุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 

ผู้เรียนมีผลการประเมินความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม และคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด ได้ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) ทุกประเด็นการพิจารณา ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และเม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่าผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ 5  
(ยอดเยี่ยม) 
            เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนโดยรวมทั้งประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคพ์บว่าผู้เรียนมีคุณภาพในระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) ซึ่งเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตาม 
มาตรฐานต าแหน่ง และตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้การประเมิน
ได้ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้ง
ด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ น ากระบวนการ PDCA และกระบวนการ PLC มาใช้ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานทุกกลุ่มงาน ส่งผลให้การประเมินได้ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้จากชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานด้านศิลปะสื่อสาร
วิถีชุมชน ส่งผลให้การประเมินมีระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพโดยรวมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการพบว่าสถานศึกษา                         
มีกระบวนการบริหารและการจัดการ ในระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 
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3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครมูีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครอง

เด็ก ส่งผลให้การประเมินได้ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลการเรียนที่เน้นสภาพ
จริง มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการน า
สื่อ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้การประเมินได้ระดับคุณภาพ 
5 (ยอดเยี่ยม) มีการเปิดโอกาสให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ และมีการน ากระบวนการ PLC 
มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้การประเมินได้ระดับคุณภาพ 4             
(ดีเลิศ) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพโดยรวมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของครูผู้สอน พบว่าครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับคุณภาพ 
5 (ยอดเยี่ยม)       
 
    ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
          1. สรุปผลการประเมินโดยใช้เครื่องมือจุดเน้น สพฐ. ความสามารถในการสื่อสาร วิชาภาษาไทย  
          2. สรุปผลการประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. สรุปผลการประเมินจากการใช้เครื่องมือจุดเน้น สพฐ. ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน  

4. ผลการประเมินจากวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5. สรุปผลการประเมินตามเครื่องมือประเมินจุดเน้น สพฐ. ทักษะการคิดค านวณ 
6. สรุปผลการประเมินจุดเน้นทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
7. สรุปผลประเมินจากความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในวิชาการค านวณ              

การออกแบบและเทคโนโลยี  
8. สรุปผลการท ากิจกรรมโครงงานเคมี ของนักเรียนชั้น ม.๖ 
9. สรุปผลประเมินจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และการจัดกระท าข้อมูล ในวิชาการค านวณ 

การออกแบบและเทคโนโลยี 
10. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนทุกรายวิชา  
11. แบบรายงานผลการสอนของครูทุกคน 
12. สรุปผลการประเมินการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
13. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกรายวิชา 
14. กิจกรรมอาสาจราจร 
15. แบบบันทึกและสรุปผลการท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
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16. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
17. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมชั้นน าในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
18. รายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 19. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 20. กิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ วันก่อตั้งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

21. รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
22. กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 

 23. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนทุกรายวิชาทุกระดับชั้น 
 24 ผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายของนักเรียนทุกคน 
 25. สถิติการใช้ห้องพยาบาลของนักเรียน 
 26. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนในรายวิชาสุขศึกษา 
 27. ผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว 
 28. สรุปแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
           29. แผนกลยุทธ ์
 30. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 31. หลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
 32. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 33. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 34. รายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 35. รายงานผลการอบรม สัมมนา /ภาพประกอบ /เกียรติบัตร 
 36. สารสนเทศโรงเรียน 
 37. ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดล้อมด้านศิลปะ 

38. สื่อ เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 39. SAR 3 ปีที่ผ่านมา 

40. แผนการจัดการเรียนการสอน / บันทึกหลังสอน  
41. ภาพถ่ายการจัดการเรียนการสอนในขั้นเรียน 

 42. รายงานโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 43. สรุปและรายงานผลการเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอน  
 44. รายงานการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน / การประชุมฝ่ายวิชาการ / การประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
 45. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกถานศึกษา 
 46. โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
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๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม และมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม          
ที่สถานศึกษาก าหนด 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

2. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการช่วยเหลือและการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ตามศักยภาพ มีกระบวนการสอนซ่อมเสริม           
จัดคาบเพ่ิมเติม ส าหรับแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่าน               
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการรีเกรดให้สูงขึ้น 

2. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 

3. ผู้เรียนได้มีการคิด วางแผน ออกแบบ ศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูล ลงมือปฏิบัติ โดยการน าความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน
และท้องถิ่นมาประดิษฐ์ชิ้นงานหรือนวัตกรรมในรูปแบบของ
สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีด้านออกแบบและ
การค านวณ และการสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยงาน
ศิลปะสื่อสารวิถีชุมชน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ  อันก่อให้เกิด
ความรัก ความหวงแหนในท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

3. ส่งเสริมให้ครผูู้สอนมีการวิเคราะห์
มาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 
active learning เพ่ือให้บรรลุตามหลักสูตร 

4. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  

4. การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสนใจ              
ใฝ่เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

5. ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการวัด และประเมินผลตาม
สภาพจริง และมีความหลากหลาย 

5. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ด้านเด็กดี ให้มากขึ้นและเผยแพร่ออกสู่
ชุมชน 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

6. การซ่อมแซม บ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด 
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และการ 
ปฏิบัติงาน 

7. ครสูามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / สื่อ social media /
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีศักยภาพในการเรียนรู้ พัฒนา 
และสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียน  

7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

8. มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนและการน า
กระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 
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    ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
          ๓.๒ วิธีการพัฒนาทีค่าดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
          ๑) จัดให้มีการก าหนดค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบโอเน็ต ระดับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับโรงเรียน และระดับสหวิทยาเขต       
          ๒) ใช้กระบวนการนิเทศ เป็นตัวขับเคลื่อนในการก าหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย  
          ๓) จดักิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ  

มีจิตสาธารณะ ให้มีมากขึ้น  และน ามาใส่ไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา โดยจัดท าเป็นรายวิชา และนักเรียน
ของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 
          ๔) การน าเสนอ เผยแพร่ข้อมูลเด็กดี มีจิตสาธารณะ ให้มากข้ึน 

5) ส่งเสริมให้ชุมชนทุกภาคส่วนร่วมจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดเป้าหมาย  
 6) จัดท าโมเดลหรือรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเอง 

7) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอกับ

ความต้องการของผู้เรียน 

8) จัดเวทีให้ครูมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 

9) ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ ให้ครูมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพิ่มขึ้น มีการเผยแพร่ผลงานมากข้ึน 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 
๑. ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
           สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น ได้ส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
learning  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem base learning  การเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การค านวณ การ
วิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการผลิตชิ้นงานหรือนวัตกรรม 
ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการวัด ประเมินผลตามสภาพจริง และมีความหลากหลาย  ส่งเสริมกระบวนการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการสร้างนวัตกรรม การวิจัยในแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน 
มีกระบวนการสอนซ่อมเสริม จัดคาบเพ่ิมเติม ส าหรับแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเปิดโอกาสให้ผู้เรียน              
มีการรีเกรด ให้สูงขึ้น มีการเสริมแรงทางบวกส าหรับผู้เรียนดี และครูที่สอนดี มีเกียรติบัตรส าหรับครูที่สอน                 
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มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีเกียรติบัตรและรางวัลส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด 3 อันดับ             
ของทุกระดับชั้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ         
ที่ด ีเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา โครงการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ โครงการเตรียมความพร้อมสู่
การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2563 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านทักษะภาษาไทย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โครงการความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
(แฮนด์บอล) โครงการแต้มสีโชว์ศิลป์ โครงการเปิดโลกอาชีพ โครงการประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย 
กิจกรรมพ่ีเล่า-น้องเล่น  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมศุกร์นี้ท าดี เพื่อพ่อ โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น  
 2.1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและมีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตที่ดี  โดยผ่านโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลาย มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม ๑๒ ประการ มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน ทั้งกิจกรรมภายในห้องเรียนและกิจกรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการศุกร์นี้ท าดีเพ่ือพ่อ 
โครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการโภชนาการ โครงการโรงเรียนปลอดภัย โครงการประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย กิจกรมพ่ีเล่า-น้อง
เล่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรมชั้นน าในสถานศึกษา ๒๕๖3 โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสีขาว) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการนักเรียน โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และซ่อมแซมอาคาร โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
(แฮนด์บอล) โครงการแต้มสีโชว์ศิลป์ โครงการเปิดโลกอาชีพ  กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม กิจกรรม
การกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   

 ๒.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ระดับคุณภาพ 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 62.46 มีผลการประเมินความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามระดับชั้นที่สถานศึกษาก าหนดได้             
ระดับดีข้ึนไป (3/ดี) 
    1.1 ผู้เรียนร้อยละ 84.74 มีผลการประเมินความสามารถใน          
การอ่านคล่อง เขียนคล่องได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 
    1.2 ผู้เรียนร้อยละ 84.72 มีผลการประเมินความสามารถ                
ในการสื่อสารภาษาไทย ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 
    1.3 ผู้เรียนร้อยละ 38.93 มีผลการประเมินความสามารถ                 
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ระดับดีข้ึนไป (1/ต้องปรับปรุง) 
    1.4 ผู้เรียนร้อยละ 41.22 มีผลการประเมินความสามารถ               
ในการคิดค านวณได้ระดับดีขึ้นไป (1/ต้องปรับปรุง) 

๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

2. ผู้เรียนร้อยละ 74.43 มีผลการประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาได้ระดับดีขึ้นไป (4/ดีเลิศ) 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3. ผู้เรียนร้อยละ 79.01 มีผลการประเมินความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมได้ระดับดีขึ้นไป (4/ดีเลิศ) 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4 .ผู้เรียนร้อยละ 79.01 มีผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ระดับดีขึ้นไป 
(4/ดีเลิศ) 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

5. ผู้เรียนร้อยละ 53.82 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ได้ระดับดีขึ้นไป (2/ปานกลาง) 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ   

6. ผู้เรียนร้อยละ 83.46 มีผลการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ได้ระดับดีขึ้นไป  (5/ยอดเยี่ยม)        

โดยภาพรวม ผู้เรียนร้อยละ 72.03 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการได้ระดับดีขึ้นไป 
(4/ดีเลิศ) 

 

ผู้เรียนมีผลการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ไดร้ะดับคุณภาพ 5                 
(ยอดเยี่ยม)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ได้ระดับ
คุณภาพ 3 (ดี) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ 2 (ปานกลาง) และเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่าผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการได้ระดับคุณภาพ 
4 (ดีเลิศ) 
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ตาราง 9 แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จ าแนกตามระดับชั้น 
            และระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑  
ร้อยละ ๘๖  

ได้ระดับดีขึ้นไป 
(5/ยอดเยี่ยม  

20.31 17.19 26.56 31.25 4.69  
 
 

84.74 
(-1.26) 

 
 

ม.๒ 5.26 36.84 42.11 12.28 3.51 

ม.๓ 49.09 16.36 32.73 1.82 0.00 

ม.๔ 60.71 7.14 7.14 25.00 0.00 

ม.๕ 41.38 51.72 6.90 0.00 0.00 

ม.๖ 13.79 62.07 24.14 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 29.01 29.01 26.72 13.36 1.91 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้ 
1. สรุปผลการประเมินโดยใช้เครื่องมือจุดเน้น สพฐ. ความสามารถในการสื่อสาร และการประเมิน

จากการเขียน การอ่าน วิชาภาษาไทย 
2. บันทึกการอ่าน 
 

ตาราง 10 แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาไทย  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑  
ร้อยละ ๘๖  
ได้ระดับดี         

ขึ้นไป              
(5/ยอดเยี่ยม 

20.31 15.63 26.56 32.81 4.69  
 
 

84.72 
(-1.28) 

 
 

ม.๒ 5.26 36.84 42.11 12.28 3.51 

ม.๓ 29.09 32.73 36.36 1.82 0.00 

ม.๔ 50.00 17.86 10.71 21.43 0.00 

ม.๕ 41.38 51.72 6.90 0.00 0.00 

ม.๖ 13.79 37.93 48.28 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 23.66 30.53 30.53 13.36 1.91 
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      ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
      การประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งประเมินจาก 2 ส่วนได้แก่  

๑. การฟังดู พูด อ่าน เขียนอย่างมีมารยาท 
๒. การพูด เขียน วิเคราะห์ วิจารณ์  จากเราองที่ฟัง ดู และอ่านอย่างมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
 

ตาราง 11  แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ     

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑  
ร้อยละ ๖๐ 
ได้ระดับดีขึ้น

ไป (๓/ดี) 

0.00 1.56 21.88 21.88 54.69  
 

38.93 
(-21.07) 

 

ม.๒ 0.00 0.00 5.26 47.37 47.37 
ม.๓ 0.00 9.09 27.27 21.82 41.82 
ม.๔ 0.00 7.14 17.86 35.71 39.29 
ม.๕ 0.00 0.00 96.55 3.45 0.00 
ม.๖ 0.00 58.62 41.38 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 0.00 0.00 29.39 24.43 36.64 
 

  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

1. สรุปผลการประเมินจากการใช้เครื่องมือจุดเน้น สพฐ. ซึ่งประกอบด้วยการประเมินทักษะด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และการประเมินจากวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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ตาราง 12  แสดงความสามารถในการคิดค านวณ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ     

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดค านวณ  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑  
ร้อยละ ๖0  

ได้ระดับดีขึ้นไป 
(๓/ดี) 

14.06 18.75 21.88 32.81 12.50  
 

41.22 
(-18.78) 

 
 

ม.๒ 0.00 0.00 36.84 63.16 0.00 
ม.๓ 0.00 1.82 14.55 27.27 56.36 
ม.๔ 0.00 10.71 3.57 14.28 71.43 
ม.๕ 10.34 31.03 51.72 6.90 0.00 
ม.๖ 0.00 24.14 17.24 27.59 31.03 

รวมร้อยละเฉลี่ย 4.58 12.21 24.43 32.82 25.95 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

1. สรุปผลการประเมินตามเครื่องมือประเมินจุดเน้น สพฐ. และผลการประเมินจากการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
 

ตาราง 13 แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ฯ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑  
ร้อยละ ๗๖ 
ได้ระดับดีขึ้น
ไป (4/ดีเลิศ) 

0.00 4.69 37.50 51.56 6.25  
 
 

74.43 
(-1.57) 

 

ม.๒ 36.84 5.26 28.07 28.07 1.56 

ม.๓ 54.55 45.45 0.00 0.00 0.00 

ม.๔ 39.29 25.00 32.14 3.57 0.00 

ม.๕ 0.00 31.03 51.72 17.24 0.00 

ม.๖ 6.90 20.69 48.28 24.14 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 24.43 20.23 29.77 23.66 1.91 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. สรุปผลการประเมินจุดเน้นทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยครูผู้สอนในกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตาราง  14  แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑  
ร้อยละ ๗๖  

ได้ระดับดีขึ้นไป  
(4/ดีเลิศ) 

10.94 39.06 23.44 15.63 10.94  
 
 

79.01 
(+3.01) 

 

ม.๒ 14.04 36.84 17.54 14.04 17.54 

ม.๓ 14.55 36.34 34.55 14.55 0.00 

ม.๔ 25.00 17.86 14.29 21.43 21.43 

ม.๕ 55.17 10.34 38.46 0.00 0.00 

ม.๖ 24.14 48.28 27.59 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 20.23 33.59 25.19 12.21 8.78 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. สรุปผลประเมินจากความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในวิชาการค านวณ              

การออกแบบและเทคโนโลยี ของทุกระดับชั้น  
2. สรุปผลการท ากิจกรรมโครงงานเคมี ของนักเรียนชั้น ม.๖ 
 

ตาราง 15 แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ
คุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑  
ร้อยละ 85 

 ได้ระดับดีขึ้นไป  
(5/ยอดเยี่ยม) 

10.94 39.06 23.44 15.63 10.94  
 
 

79.01 
(-5.99) 

 

ม.๒ 14.04 36.84 17.54 14.04 17.54 

ม.๓ 14.55 36.34 34.55 14.55 0.00 

ม.๔ 25.00 17.86 14.29 21.43 21.43 

ม.๕ 55.17 10.34 38.46 0.00 0.00 

ม.๖ 24.14 48.28 27.59 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 20.23 33.59 25.19 12.21 8.78 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. สรุปผลประเมินจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และการจัดกระท าข้อมูล ในวิชาการค านวณ 

การออกแบบและเทคโนโลยี ของทุกระดับชั้น 
 

ตาราง 16 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ   

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑ ร้อยละ ๗๐          

ได้ระดับดี
ขึ้นไป 
 (๓/ดี) 

4.69 10.94 34.38 43.75 6.25  
 

53.82 
(-16.18) 

 
 
 

ม.๒ 7.02 5.26 28.07 38.60 21.05 
ม.๓ 3.64 7.27 32.73 49.09 7.27 
ม.๔ 0.00 0.00 50.00 28.57 21.43 
ม.๕ 0.00 6.90 72.41 20.69 0.00 
ม.๖ 0.00 10.43 75.86 13.79 0.00 
รวมร้อยละเฉลี่ย 3.44 7.25 43.13 36.26 9.92 

 
ตาราง 17 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย 

 ที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียน
ก าหนด 

นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ 
เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑. ภาษาไทย 2.50 615 371 60.33 

๒. คณิตศาสตร์ 2.50 575 274 47.65 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.50 1120 639 57.05 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.50 2060 1207 58.59 

๕. ภาษาต่างประเทศ 2.60 1665 815 48.95 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา 3.50 1114 665 59.69 

๗. ศิลปะ 3.50 1083 557 51.43 
๘. การงานอาชีพ 3.00 252 146 57.94 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนทุกรายวิชา  
2. แบบรายงานผลการสอนของครูทุกคน 
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ตาราง 18  แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  
ระดับชั้น ม.๓  

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้ ค่าพัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย 57.25 9.34 9.34 53.97 -3.28 -3.28 57.92 3.95 3.95 

คณิตศาสตร์ 31.05 5.77 5.77 24.06 -6.99 -6.99 29.33 5.27 5.27 

วิทยาศาสตร์ฯ 39.09 8.77 8.77 29.70 -9.39 -9.39 42.13 13.89 13.89 

ภาษาอังกฤษ 25.75 -0.65 -0.65 28.24 2.49 2.49 35.83 7.59 7.59 

ค่าเฉลี่ยรวม 

๔ กลุ่มสาระฯ 

38.29 5.81 5.81 33.99 -4.29 -4.29 41.30 7.31 7.31 

 

ตาราง 19 แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  
ระดับชั้น ม.๖   

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่ได ้
ค่า

พัฒนา 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย 43.57 -3.64 -3.64 43.02 -0.55 -0.55 49.17 6.15 6.15 

คณิตศาสตร์ 28.24 9.67 9.67 22.58 -5.66 -5.66 26.72 4.14 4.14 

วิทยาศาสตร์ฯ 30.28 -0.04 -0.04 31.42 1.14 1.14 39.36 7.94 7.94 

สังคมศึกษาฯ 35.85 1.35 1.35 38.87 3.02 3.02 39.10 0.23 0.23 

ภาษาอังกฤษ 23.01 -0.38 -0.38 22.29 -0.72 -0.72 25.13 2.84 2.84 

ค่าเฉลี่ยรวม 

๕ กลุ่มสาระฯ 

32.19 1.39 1.39 31.64 -0.55 -0.55 30.90 4.26 4.26 
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ตาราง 20 แสดงความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ  

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
ในการจัดการและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ การ

ท างานหรืองานอาชีพ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี

ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑  
ร้อยละ ๘๕  
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป  
(5/ยอดเยี่ยม) 

35.94 28.13 28.13 7.81 0.00  
 
 

83.46 
(-1.54) 

 

ม.๒ 25.45 18.18 25.45 27.27 3.54 

ม.๓ 25.45 25.45 21.82 27.27 0.00 

ม.๔ 46.43 17.86 17.86 17.86 0.00 

ม.๕ 41.38 37.93 17.24 3.45 0.00 

ม.๖ 37.93 55.17 6.90 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 33.46 28.46 21.54 15.77 0.77 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
1. สรุปผลการประเมินการเรียนวิชาการงานอาชีพ ที่มีการประเมินทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ต่อการท างานของนักเรียน 
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๒.๒.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 5  (ยอดเยี่ยม) 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 91.70 มีผลการประเมินคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้ระดับดีขึ้นไป  
(๕/ยอดเยี่ยม) 

๒. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย  

๒ ผู้เรียนร้อยละ 99.43 มีผลการประเมินความภาคภูมิใจ        
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได้ระดับดีขึ้นไป (๕/ยอดเยี่ยม) 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๓. ผู้เรียนร้อยละ 96.94 มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ได้ระดับดีขึ้นไป  
(๕/ยอดเยี่ยม) 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
   4.1 สุขภาวะทางร่างกาย 
 
   4.2 สุขภาวะทางจิตสังคม     

๔. ผู้เรียนร้อยละ 91.79 มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม ได้ระดับดีขึ้นไป (๕/ยอดเยี่ยม) 
  ๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ 88.17 มีผลการประเมินสุขภาวะ            
ทางร่างกาย ได้ระดับดีขึ้นไป (๕/ยอดเยี่ยม) 
   ๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ 95.41 สุขภาวะทางจิตสังคม                   
ได้ระดับดีขึ้นไป (๕/ยอดเยี่ยม)    

โดยรวม ผู้เรียนร้อยละ 94.97 มีผลการประเมินคุณลักษณะ            
ที่พึงประสงค์ได้ระดับดีขึ้นไป (๕/ยอดเยี่ยม)    

 

ผู้เรียนมีผลการประเมินความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม และคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด ได้ระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) ทุกประเด็นการพิจารณา และเม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่า
ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนไดร้ะดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม) 
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ตาราง  21 แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ
คุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๙๑             
ได้ระดับดีขึ้นไป  
(๕/ยอดเยี่ยม) 

59.40 25.00 7.80 4.70 3.10  
 
 

91.70 
(+0.70) 

ม.๒ 48.20 25.00 21.40 1.80 3.60 
ม.๓ 43.60 21.8 21.80 12.70 0.00 
ม.๔ 79.30 13.80 3.40 0.00 3.40 
ม.๕ 13.80 31.00 39.50 20.70 0.00 
ม.๖ 6.90 34.50 58.60 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 41.90 25.20 24.60 6.66 1.70 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกรายวิชา 
๒. กิจกรรมอาสาจราจร 
๓. คณะกรรมการนักเรียน 
๔. นักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียน 
๕. แบบบันทึกและสรุปผลการท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
๖. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมชั้นน าในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๘. รายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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ตาราง 22  แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๙๕ 
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป  
(5/ยอดเยี่ยม) 

7.81 81.25 10.94 0.00 0.00  
 
 

99.43 
(+4.43) 

ม.๒ 8.93 82.14 8.93 0.00 0.00 
ม.๓ 41.82 58.18 0.00 0.00 0.00 

ม.๔ 96.55 0.00 0.00 3.45 0.00 
ม.๕ 48.28 51.72 0.00 0.00 0.00 

ม.๖ 100 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 50.56 45.55 3.31 0.57 0.00 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อที่ ๗  รักความเป็นไทยของนักเรียนในทุกรายวิชา 

 ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 
 ๓. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 ๔. กิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ วันก่อตั้งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 ๕. รายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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ตาราง 23  แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย จ าแนกตามระดับชั้นและ 
ระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี

ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๙๑ 
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป  
(๕/ยอดเยี่ยม) 

7.81 75.00 15.62 1.56 0.00  
 

96.94 
(+5.94) 

ม.๒ 28.07 24.56 38.59 5.26 3.50 
ม.๓ 20.00 58.18 21.81 0.00 0.00 
ม.๔ 28.57 42.85 21.42 0.00 7.14 
ม.๕ 37.93 62.06 0.00 0.00 0.00 
ม.๖ 75.86 24.13 0.00 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 27.86 50.00 19.08 1.52 1.52 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

๑. รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านพฤติกรรม             
ไม่พึงประสงค์ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง 
๓. กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
๔. กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลของนักเรียนกลุ่มปกติ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 ๕. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนทุกรายวิชาทุกระดับชั้น 
๖. รายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

ตาราง 24 แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย 
ของตนเองให้แข็งแรง จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๙๑ 
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป 
(๕/ยอดเยี่ยม) 

75 14.06 3.13 4.69 3.13  
 
 

88.17 
(-2.83) 

ม.๒ 12.28 31.58 24.56 26.32 5.26 
ม.๓ 96.36 3.24 0.00 0.00 0.00 

ม.๔ 14.29 35.71 21.43 0.00 0.00 

ม.๕ 100 0.00 0.00 28.57 0.00 

ม.๖ 96.55 3.45 0.00 0.00 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 64.50 15.27 8.40 9.92 1.91 
 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา 
 ๒. ผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายของนักเรียนทุกคน 
 ๓. สถิติการใช้ห้องพยาบาลของนักเรียน 
 ๔. กิจกรรมแอโรบิค หน้าเสาธง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๕. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนในรายวิชาสุขศึกษา 
 ๖. รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านสุขภาพ
ร่างกาย 
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ตาราง 25 แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับ

คนอ่ืนอย่างมีความสุข  
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี 

ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ ๙๑ 
ได้ระดับดี 

ขึ้นไป  
(๕/ยอดเยี่ยม) 

18.75 48.44 25.00 7.81 0.00  
 
 

95.41 
(+4.41) 

ม.๒ 43.86 38.60 12.28 0.00 5.26 
ม.๓ 27.27 56.36 12.73 3.64 0.00 
ม.๔ 25.00 57.14 17.86 0.00 0.00 
ม.๕ 48.28 31.03 17.24 3.45 0.00 
ม.๖ 44.83 37.93 13.79 3.45 0.00 

รวมร้อยละเฉลี่ย 32.82 45.80 16.79 3.44 1.15 
 
ระบขุ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   

 ๑. ผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว 
 ๒. รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านสุขภาพจิต
และอารมณ ์  
 ๓. สรุปแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
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๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. การส่งเสริม และพัฒนากระบวนการวัด และประเมินผล
ตามสภาพจริง และมีความหลากหลาย 

1. ส่งเสริมให้ผู้สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดของหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม active learning 
เพ่ือให้บรรลุตามหลักสูตร 

2. มีกระบวนการสอนซ่อมเสริม จัดคาบเพ่ิมเติม ส าหรับ
แก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสนใจ              
ใฝ่เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการรีเกรด ให้สูงขึ้น 3. กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด คือ  มีจิตสาธารณะ 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาใน 
ด้านต่างๆ ตามศักยภาพ  

4. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล            
ด้านเด็กดี ให้มากขึ้นและเผยแพร่ออกสู่ชุมชน 

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

4. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และโครงการตามแผนปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกๆ ด้าน 

 

5. การจัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

     
   ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
          ๑) ก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นค่าเป้าหมายระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้    
          ๒) ก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นค่าเป้าหมายระดับโรงเรียน และระดับสหวิทยาเขต    
          ๓) ก าหนดค่าเป้าหมายของผลการทดสอบโอเน็ต    
          ๔) ร่วมกันก าหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาให้ส าเร็จตามเป้าหมาย เน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้
กระบวนการนิเทศ เป็นตัวขับเคลื่อน 

5) จดักิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ  
มีจิตสาธารณะ ให้มากขึ้น  และน ามาใส่ไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา โดยจัดท าเป็นรายวิชา และนักเรียนของ
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน หากนักเรียนไม่ผ่านนักเรียนต้องเข้าค่ายเพ่ือ
พัฒนาตนเอง โดยผู้ปกครองต้องจ่ายค่าลงทะเบียนในการจัดกิจกรรมค่ายดังกล่าว   
 6) การน าเสนอ เผยแพร่ข้อมูลเด็กดี มีจิตสาธารณะ ให้มากข้ึน 
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   ๓. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน  
   1) กระบวนการแก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีการปรับเพิ่มคะแนน        
ทั้งคะแนนหน่วยการเรียน คะแนนสอบระหว่างภาค คะแนนสอบปลายภาค และใช้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ในการแก้ปัญหาด้านการเรียน ทั้งจากฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และตัวนักเรียน  ทั้งการ
ด าเนินการในวิชาสอนตามปกติ คาบแนะแนว โฮมรูม คาบซ่อมเสริม และการเปิดโอกาสในการลงทะเบียน
เรียนซ้ า เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้เรียนจบหลักสูตร 100% 
 2) ผู้เรียนได้มีการคิด วางแผน ออกแบบ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ลงมือปฏิบัติ โดยการน า
ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนและท้องถิ่นมาประดิษฐ์ชิ้นงานหรือนวัตกรรมในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีด้านออกแบบและการค านวณ และการสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยงานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ   
 
 

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

2.1.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาที่ก าหนด สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ได้มีการจัดท า Swot จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

2.1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการ 
จัดการเชิงระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพงานของเดมมิ่ง (Demming Cycle) โดยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

2.1.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ               
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน PDCA น ากระบวนการ 
PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกกลุ่มบริหารและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการส่งเสริม
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นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับชั้นเรียน กิจกรรมศุกร์นี้ท าดีเพ่ือพ่อ กิจกรรมพ่ี
เล่า-น้องเล่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งกลุ่มปกติและกลุ่มต้องช่วยเหลือ โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มปกติ เช่น กิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ กิจกรรมลานตลาดนัด เป็นต้น 
และจัดกิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมอาสาพัฒนา/ จิตอาสา ส าหรับนักเรียนกลุ่มต้องช่วยเหลือ ทั้งนี้เพ่ือให้
ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   

 2.1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความช านาญ 
ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง และตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

2.1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง

สังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ได้จัดท าโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กกับมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น ามาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กมาปรับใช้ในสถานศึกษาเพ่ือให้
นักเรียนมีความปลอดภัยในทุกๆด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีความสุขทั้งทางกายและ
ทางใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกห้องเรียน การจัด
ป้ายนิเทศทั้งในและนอกห้องเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 

2.1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  จัดท าเว๊ปไซต์ของโรงเรียน จัดระบบการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ได้

สนับสนุน ส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทุกกลุ่มงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ 

สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคน ทุกห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ และใช้ในการ

จัดท าข้อมูลสารสนเทศในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 

 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   
 ๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการ มีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา จากการปฏิบัติดังกล่าวส่งผลให้การประเมิน มีระดับคุณภาพ 4             
(ดีเลิศ)  

2. มีการจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นระบบในการบริหารจัดการภายในให้ 
เข้มแข็งตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขอบข่าย  ภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย              
กลุ่มการบริหารวิชาการ กลุ่มการบริหารงบประมาณ  กลุ่มการบริหารงานบุคคล กลุ่มการบริหารทั่วไปและ
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กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน มีการบริหารจัดการโดยการใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพงานของเดมม่ิง 
(Demming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
(Check) และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) ใช้หลักการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ส่งผลให้การประเมิน มีระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 

3. มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ 
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา มีการประชุมกลุ่มบริหารทุกกลุ่มงานเพื่อวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตาปฏิทินการ 
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ มีการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามขั้น PDCA ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและมีการน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกกลุ่มบริหารและ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ส่งผลให้การประเมิน มีระดับคุณภาพ 4 
(ดีเลิศ) 

4. มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามมาตรฐาน 
ต าแหน่ง และตามบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความช านาญ  ความเชี่ยวชาญ โดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาตนเอง จากหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆ มีการก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รายงานผลการเข้าอบรม สัมมนา  
และพัฒนาตนเอง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือน าผลจากการพัฒนาตนเอง         
สู่การพัฒนาผู้เรียน เป็นผลให้การพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและมี
ผลการประเมินมีระดับคุณภาพ 5 (ยอดเยี่ยม)  

5. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง 
สังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีโครงสร้างระบบการบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม รวมทั้งจัดท าโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้จากชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานด้านศิลปะสื่อสารวิถีชุมชน โดยผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา อันก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนในท้องถิ่น
และเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ดียิ่ง ส่งผลให้การประเมิน มีระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ)  

6. มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา มีโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน จัดระบบการติดตั้ง อินเตอร์เน็ต เครื่องขยายสัณญาณ WiFi ตามจุดต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีบุคลากรรับผิดชอบหน้าที่การจัดท าระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน มีการจัดท าเว๊บไซต์ของโรงเรียน ข้อมูลเป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการ
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ด าเนินการ และประสานงาน ทั้งนี้เพ่ือจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ส่งผลให้การประเมิน มีระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 

 
        ๒.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 ๑. Swot / การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา 
 2. แผนกลยุทธ์ 
   3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
   4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

  5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน 
   6. SAR 3 ปีที่ผ่านมา 

  7. หลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
   8. กิจกรรม PLC 
   9. รายงานผลการนิเทศ 
   10. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
   11. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   12. บันทึกการประชุมของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 
   13. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             14. การอบรมการใช้ Google classroom, Google site, Google doc, Google sheet เป็นต้น 
             15. website โรงเรียน และ site ของบุคคลากรในโรงเรียน 
   ๑6. รายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑7. รายงานผลการอบรม สัมมนา /ภาพประกอบ /เกียรติบัตร 
   ๑8. แบบประเมินการดูแลรักษาความสะอาดของนักเรียน 
   19. สารสนเทศโรงเรียน 
   20. งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
   21. ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดล้อมด้านศิลปะ 

  22. สื่อ เทคโนโลยีในการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/personal-administration/khorngsrang-kar-brihar-ngan
https://sites.google.com/a/sunthonphu.ac.th/personal-administration/khorngsrang-kar-brihar-ngan
https://drive.google.com/drive/folders/161-VZe4KxlgIK0LMCDLHUFG5zSivKRIf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1omWxN_vx-OSnWH_ud71XvDcUMwEq3nSViurnNqd9k4o/edit?ts=5ac59de5#gid=971356239
http://www.sunthonphu.ac.th/
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ตาราง 26 แสดงผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการจ าแนกตามประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 

   ชัดเจน 

4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5/ยอดเยี่ยม 5/ยอดเยี่ยม เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

    การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5/ยอดเยี่ยม 4/ดีเลิศ ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

    จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 

โดยภาพรวม 4/ดีเลิศ 4/ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 

        

โมเดลกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
วงจรการพัฒนาคุณภาพงานของเดมม่ิง (Demming Cycle) 

 

 
 
 

 
 

สถานศึกษา ได้จัดกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยใช้วงจรการพัฒนา 
คุณภาพงานของเดมม่ิง (Demming Cycle) และใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย 

1. การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการท างานที่ได้ผลงาน การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสิ่งใหม่ การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน มีการก าหนดเป้าหมาย 

ภาพที่ 2  แสดงกระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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วัตถุประสงค์ การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการ และก าหนดงบประมาณท่ีจะใช้  

2. ปฏิบัติตามแผน (Do) คือ การด าเนินการเพ่ือให้ได้ตามแผนที่มีการก าหนดไว้ มีการก าหนดวิธีใน
การด าเนินงาน ขั้นตอน  ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบและท าการประเมินผล  

3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) คือ ขั้นตอนที่เริ่มเม่ือมีการด าเนินการตามข้อ 2 มีการ
ประเมินผลการด าเนินตามขั้นตอน และการประเมินผลงานตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้มีการก าหนดไว้  

4. ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) คือ การน าผลประเมินที่ได้มาท าการวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนา
แผน ในการปรับปรุงต่อไป มีข้อเสนอแนะปัญหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาระบบที่มีอยู่
แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด 
  

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   และให้ความร่วมมือดีมาก 

1. ควรมีการซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด 
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และการ 
ปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีในห้องเรียน ตู้/เคาน์เตอร์
ประจ า ส านักงาน ประตู/หน้าต่าง  
 

2. ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วม 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. สถานศึกษาประสบกับอุทกภัยทุกปี อาคารเรียน  
(การงานอาชีพ ดนตรี) ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง 
สื่ออุปกรณ์การเรียนเสียหาย และไม่สามารถใช้ 
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้  ควรปรับ
พ้ืนให้สูงขึ้นจากเดิมให้พ้นระดับน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน 

3. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

 

        ๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
          ๑) ส่งเสริมให้ชุมชนทุกภาคส่วนร่วมจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดเป้าหมาย  
 2) จัดให้มีการระดมพลังสมองเพ่ือจัดท าโมเดลหรือรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

เอง 

 3) จัดให้มีการซ่อม บ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 4) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอกับ

ความต้องการของผู้เรียน 
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๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้านศิลปะสื่อสารวิถีชุมชน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพอันก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนในท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ดียิ่ง 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. ระดับคุณภาพ  5/ยอดเยี่ยม    
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

1. สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมต่าง ๆ การอบรมออนไลน์ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ได้ก าหนดให้ครูผู้สอนทุก
คนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างน้อย ๑ รายวิชา/ภาคเรียน ได้ส่งเสริมให้ครูน าสื่อ 
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนิเทศติดตามการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มีคาบประชุมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มการบริหารงาน และคาบ
ประชุมครูทุกคน ซึ่งเป็นการน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน มีการน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงาน มีการมอบรางวัลผลงานดีเด่นเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ทั้งนี้เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับส าหรับน าไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

2. สถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้                
สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

3. สถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กกับมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กและส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้มีความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ครูมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนทุกคน  
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    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   
ตาราง  27 แสดงร้อยละของครูที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามระดับ
คุณภาพ  

ประเด็นพิจารณา 

ร้อยละของครูที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน             
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

๑. ครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

42 42 12 4 - 

๒. ครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

42 54 4 - - 

๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 63 21 8 8 - 
๔. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

21 29 42 8 - 

๕. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

21 21 37 21 - 

 
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการน าสื่อ ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีการส่งเสริมให้ครู
บริหารชั้นเรียนเชิงบวกเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนผ่านโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน เน้นการประเมินสภาพจริง ในกรณีผู้เรียนไม่พึงพอใจ
ผลการประเมินก็สามารถขอปรับปรุงพัฒนาผลการประเมินตนเองได้  ครูได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการ
นิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ และมีการน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการมอบรางวัลผลงานดีเด่นเพ่ือสร้างแรงจูงใจ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
 

 
 
 
 
 



42 
 

    ๒.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 1. แผนการจัดการเรียนการสอน / บันทึกหลังสอน  

2. ภาพถ่ายการจัดการเรียนการสอนในขั้นเรียน 
 3. รายงานโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 4. สรุปและรายงานผลการเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอน  

5. เกียรติบัตร 
 6. รายงานการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน / การประชุมฝ่ายวิชาการ / การประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
 7. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกถานศึกษา 
 8. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 9. โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
 10. แบบบันทึกการวัดผลและประเมินผล 
 11. ตัวอย่างแบบทดสอบ 
 
ตาราง 28  แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าแนกตาม
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 
สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
๑. ครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

ร้อยละ  ๙5              
ได้ระดับดีขึ้นไป 
(5/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละ  96 
 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๒. ครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ  9๕              
ได้ระดับดีขึ้นไป  
(5/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละ  100  สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ  ๗๕           
ได้ระดับดีขึ้นไป 
(4/ดีเลิศ) 

ร้อยละ  92   สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๔. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ  9๑           
ได้ระดับดีขึ้นไป 
(5/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละ  92   สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

๕. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๕              
ได้ระดับดีขึ้นไป 
(4/ดีเลิศ) 

ร้อยละ  79   สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

โดยภาพรวม (5/ยอดเยี่ยม) ร้อยละ  91   เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 
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โมเดล/กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่  3  แสดงโมเดล/กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ The STDUIES  Model  

S : ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Setting learning goals) 
  T : วิเคราะห์ภาระงาน (Task Analysis) 
  U : ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Instruction UDI) 
  D : เรียนรู้จากสื่อดิจิทัล (Digital Learning) 
  I : บูรณาการความรู้จากแหล่งต่าง ๆ (Integrated Knowledge) 

E : ประเมินการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือปรับปรุงการสอน (Evaluation to Improve Teaching) 
S : ประเมินคุณภาพการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard Based Assessment ) 

 
๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ครสูามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / สื่อ social 
media /แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน  

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

2. ครูมีศักยภาพในการเรียนรู้ พัฒนา และสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

2. ครูให้ความร่วมมือในการพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
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๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
         ๑) จัดให้ครูมีเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มข้ึน เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน 
         ๒) ครูให้ความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ เผยแพร่ผลงานให้ผู้อ่ืน
ทราบ และสรุปผลงานรายงานต่อผู้บริหาร   
         
๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 1. กระบวนการฝึกทักษะสู่ความเป็นเลิศทางทัศนศิลป์ ของนายพุทธิพงษ์ เอ่ียวสกุล 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
 3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เช่น พ่ีเล่า-น้องเล่น / การสร้างการ์ตูน           
อะนิเมชั่น 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์  น าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓-๕ ปี)  ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน  
ดังนั้น  จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่
สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 

 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 

 คุณภาพของผู้เรียน 
  1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
  2. ผู้เรียนมีผลการประเมินความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
  4. ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  5. ผู้เรียนมคี่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  6. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการช่วยเหลือและ
การพัฒนาในด้านต่างๆ 
  7. ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาด้วยงานศิลปะสื่อสารวิถีชุมชน งาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะ   

 

 คุณภาพของผู้เรียน 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ของผู้เรียน 
  2. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณของผู้เรียน 
  3. การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสนใจ ใฝ่
เรียนรู้ 
  4. การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 
active learning เพ่ือให้บรรลุตามหลักสูตร 
  5. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเด็กดีสู่
ชุมชน 

 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
  2. การสร้างแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา
ด้วยงานศิลปะสื่อสารวิถีชุมชน งานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะโดยผู้เรียน 
  3. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  4. การน ากระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 

 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 2. การซ่อมแซม บ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 
  1. ครสูามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / สื่อ social 
media /แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีศักยภาพใน
การเรียนรู้ พัฒนา และสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
  2. การนิเทศติดตามการเรียนการสอนและการน า
กระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 
  3. ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
  4. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเป็น
กัลยาณมิตรกับผู้เรียน 
  5. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเอง ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย                     
มีการวัดและประเมินผลการเรียนทีเ่น้นสภาพจริง           
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 
  1. ส่งเสริมให้ครมูีการวิเคราะห์มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning เพ่ือให้บรรลุตามหลักสูตร 
  2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
  3. ความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของครู 

 
 
 

 

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๑  
 ๑) จัดให้มีการก าหนดค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบโอเน็ต ระดับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับโรงเรียน 
          ๒) จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน การเขียน การ
คิดวิเคราะห์และการสื่อสาร ให้หลากหลายและมากข้ึน 

3) ใช้กระบวนการนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตร ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  

4) จดักิจกรรมจิตสาธารณะ ให้หลากหลายและมากข้ึน  จัดท าเป็นรายวิชาเรียน ในหลักสูตร
สถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 

5) จัดให้มกีารน าเสนอ การเผยแพร่ข้อมูลเด็กดี มีจิตสาธารณะ ให้มากขึ้น 
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 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๒  
1) ส่งเสริมให้ชุมชนทุกภาคส่วนร่วมจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดเป้าหมาย 
2) จัดท าโมเดลหรือรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเอง 
3) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอกับ

ความต้องการของผู้เรียน 
4) จัดให้มีการซ่อมแซม บ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างน้อย ภาคเรียนละ            

1 ครั้ง 
 

 แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๓  
๑) ส่งเสริมให้ครมูีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนแบบ active 

learning ให้มากขึ้น   
          ๒) ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 

๓) จัดเวทีให้ครูมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน            
การสอน 

 

ความต้องการช่วยเหลือ 
  

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 ๒. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การคิดค านวณและการ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มรีะบบและเป็นแบบอย่างได้ 

 2. แนวทางการสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. พัฒนาครูให้มีความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. สนับสนุนวิทยากรในการอบรมพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
 3. จัดเวทีให้ครูที่มีผลงาน นวัตกรรมได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับสหวิทยาเขต ระดับสังกัด 
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ส่วนที่ ๔ 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 

 
 

          
ค าสั่งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

ที่  ๑/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------- 

 การประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับ ดูแลและหน่วยงาน
ภายนอกที่สะท้อนสภาพการด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ  เพ่ือให้การประเมิน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ มีข้อมูลสมบูรณ์ สอดรับกับประเด็นการประเมินในแต่ละมาตรฐาน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ก าหนดกิจกรรม ให้ค าปรึกษา ประสานการด าเนินงานกับ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายไพศาล  คงสุวรรณ   รองประธาน 
  ๑.๓ นายสมพร  สุขเกษม    กรรมการ 
  ๑.๔ นางสาวอรพิน เรืองศรี    กรรมการ 
  ๑.๕ นายวิรัตน ์  ขุนราช    กรรมการ 

ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.matichon.co.th/online/2012/01/13255722211325572272l.jpg&imgrefurl=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1325572221&grpid=03&catid=03&h=600&w=576&sz=84&tbnid=t33rZppfsll1HM:&tbnh=90&tbnw=86&prev=/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&usg=__rKU3wPL5DvwIkD8uJwbdDniBUP8=&docid=b5sYU8mfwAJ_VM&hl=th&sa=X&ei=9HzJUNSMJY2urAe244G4CQ&ved=0CDoQ9QEwBA&dur=12908
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.matichon.co.th/online/2012/01/13255722211325572272l.jpg&imgrefurl=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1325572221&grpid=03&catid=03&h=600&w=576&sz=84&tbnid=t33rZppfsll1HM:&tbnh=90&tbnw=86&prev=/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&usg=__rKU3wPL5DvwIkD8uJwbdDniBUP8=&docid=b5sYU8mfwAJ_VM&hl=th&sa=X&ei=9HzJUNSMJY2urAe244G4CQ&ved=0CDoQ9QEwBA&dur=12908


49 
 

  ๑.๖ นายพุทธิพงษ์         เอ่ียวสกุล   กรรมการ 
  ๑.๗ นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๘ นางสาวรัชน ี พร้อมมูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ศึกษารายละเอียดของประเด็นการประเมินในแต่ละ
มาตรฐาน รวบรวมข้อมูล ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของแต่ละมาตรฐาน รายงานผลการประเมิน
ตามแบบฟอร์ม ที่ก าหนด ปีการศึกษาละ ๑ ครัง้ คือ ภายในเดือนมีนาคม ดังนี้ 
  ๒.๑ คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน และข้อมูลที่เก่ียวข้อง                  
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  กลุ่มท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 
   1. นายวิรัตน์  ขุนราช    หัวหน้า 
   2. นายแวรอนิง  แวเด็ง    ผู้ช่วย 
   3. นางสาวอมร  ช่วยพันธ ์   ผู้ช่วย 
   4. นายเอกชัย  มงชู    ผู้ช่วย 
   ๕. นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ    ผู้ช่วย 
   ๖. นางสาวอาริษา สีเต็ม    ผู้ช่วย 
   ๗. นางสงวนศรี เกลาจีน    ผู้ช่วย 

๘. นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ์   ผู้ช่วย/เลขานุการ 
  กลุ่มท่ี 2 คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                               1. นายไพศาล  คงสุวรรณ    หัวหน้า 
   ๒. นางอรทัย คงสุวรรณ    ผู้ช่วย 
   3. นายวรากร  โรจนรักษ์    ผู้ช่วย 
   4. นายสุธน ขวัญแก้ว      ผู้ช่วย 
   ๕. นางสาวพวงผกา รักพูลแก้ว   ผู้ช่วย 
   ๖. นางประนอม  ประยูร    ผู้ช่วย/เลขานุการ 
  ๒.๒ คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
   1. นายสมพร  สุขเกษม    หัวหน้า 
   2. นางสาวอรพิน  เรืองศรี   ผู้ช่วย 
   3. นางอัจฉราภรณ์  ศรีไสยเพชร   ผู้ช่วย 
   ๔. Michael Bravo Mercado   ผู้ช่วย 
                               ๕. นางสาวพิษณา บัวชุม    ผู้ช่วย/เลขานุการ   
  ๒.๓ คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
   1. นายบุญพา  สิทธิศักดิ์    หัวหน้า 
   2. นายพุทธิพงษ์  เอ่ียวสกุล   ผู้ช่วย 
                               3. นางจุรีภรณ์  น้อยเสงี่ยม   ผู้ช่วย 
   4. นางสาวกาญจนา เจียรติ้ว   ผู้ช่วย 
   5. นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์   ผู้ช่วย/เลขานุการ 
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 ๓. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ มีหน้าที่ในการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินแต่ละประเด็นในแต่ละมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ                 
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา และร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภายภายใน   
ประจ าปีของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  3.1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล    หัวหน้า 
  3.2. นายสมพร สุขเกษม     ผู้ช่วย 
  33. นายวิรัตน ์ ขุนราช     ผู้ช่วย 
  3.4. นายบุญพา  สิทธิศักดิ์    ผู้ช่วย 
     3.5. นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์    ผู้ช่วย 
  3.6. นางอรทัย  คงสุวรรณ    ผู้ช่วย 
  3.7. นางสาวพิษณา  บัวชุม    ผู้ช่วย 
  3.8. นางอัจฉราภรณ์  ศรีไสยเพชร   ผู้ช่วย/เลขานุการ 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและผลดีต่อโรงเรียน 

      ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1  กรกฎาคม  2563  เป็นต้นไป   
   

   สั่ง ณ  วันที่  6  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
   

                                                                                     
                                                                             (นายรัชพล หิ้นนรานุกูล ) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

ที่  20/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------ 

 ด้วยงานประกันคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ             
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้การด าเนินงาน 
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
 ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา สนับสนนุ อ านวยความสะดวก ในการ
ด าเนินการ ทัง้ในส่วนงบประมาณ วางแผนการก ากับดูแล ให้การด าเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายไพศาล  คงสุวรรณ   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นายสมพร  สุขเกษม    กรรมการ 
  ๑.๔ นางสาวอรพิน เรืองศรี    กรรมการ 
  ๑.๕ นายวิรัตน ์  ขุนราช    กรรมการ 
  ๑.๖ นายพุทธิพงษ์          เอ่ียวสกุล   กรรมการ 
  ๑.๗ นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๘ นางสาวรัชน ี  พร้อมมูล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่จัดสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
จัดเตรียมเคร่ืองเสียงและสื่อต่างๆ และจัดเตรียมสถานที่รับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน ณ ใต้ถุนอาคาร ๑ 
รวมทั้งเป็นพิธีกรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นายพุทธิพงษ์          เอ่ียวสกุล   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นายวรากร   โรจนรักษ์   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นายแวรอนิง  แวเด็ง    กรรมการ 
  ๒.๔ นายสุธน  ขวัญแก้ว    กรรมการ 
  ๒.๕ นายสุพล  ด าสิโก    กรรมการ 
  ๒.๖ นางพะยอม  เกษตรสิน   กรรมการ 
  ๒.๗ นางอัจฉราภรณ์  ศรีไสยเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวนั มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่าง และอาหาร
กลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบดว้ย 
  ๓.๑ นางประนอม  ประยูร    ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสาวอมร  ช่วยพันธ ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓ นางสาวอาริษา สีเต็ม    กรรมการ 
  ๓.๔ นางสาวพวงผกา  รักพูลแก้ว   กรรมการ 
  ๓.๕ นางพะยอม  เกษตรสิน   กรรมการ 
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  ๓.๖ นางอรทัย  คงสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
              ๔. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มีหน้าที่ รบัลงทะเบียนและจัดเตรียมรายชื่อคณะครูและบุคลากร ใน
การเข้าประชุมเชิมปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางสาวกาญจนา เจียรติ้ว    ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ ์   รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓ นางสาวอาริษา สีเต็ม    กรรมการ 
  ๔.๔ นางสาวอรพิน เรืองศรี    กรรมการและเลขานุการ 
              ๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหนา้ที่ เบกิจ่ายเงินส าหรับการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ 
ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นางอรทัย  คงสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางสาวสุทธพิร แกล้วทนงค ์   รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓ นางสาวพิษณา บัวชุม    กรรมการและเลขานุการ 
              ๖. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร มีหน้าที่ จัดท าเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมเชงิปฏิบัติการ              
ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นางอัจฉราภรณ์  ศรีไสยเพชร   ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ นายสมพร  สุขเกษม    รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓ นางสาวพะยอม เกษตรสิน   กรรมการ 
  ๖.๔ นางสาวรัชน ี  พร้อมมูล    กรรมการและเลขานุการ 
              ๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหนา้ที่ บนัทึกภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ จดัท าเอกสารแบบ
ประเมินผล เก็บรวบรวมแบบประเมิน บันทึกข้อมูล สรปุผลและจัดท าเอกสาร สรปุรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายวิรัตน ์  ขุนราช    ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นายบุญพา  สิทธิศักดิ์    รองประธานกรรมการ 
  ๗.๓ นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
  ๗.๔ นายเอกชัย  มงช ู    กรรมการ 
  ๗.๕ นางจุรีภรณ์  น้อยเสงี่ยม   กรรมการและเลขานุการ    
 
              ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสัง่นี้ ปฏิบัติหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายด้วยความเอาใจใส่และ
รับผิดชอบ อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลดีต่อโรงเรียน 
   
              ทั้งนี้ตั้งแต่วนัที่  26  มีนาคม  2564  เป็นตน้ไป   
   สั่ง ณ  วันที่  ๒๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
   

                                                                               
                                                                             (นายรชัพล ห้ินนรานุกลู ) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุว์ิทยา 
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ก าหนดการ 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
 

เวลา รายละเอียด 
07.30 – 8.30 น.  ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสาร 
8.30 – 9.00 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย นายรัชพล หิ้นนรานุกูล และบรรยายพิเศษ 

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9.00 – 9.30 น. ชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ปีการศึกษา 2563 โดย นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร 
9.30 – 10.30 น. แบ่งกลุ่มเพ่ือประเมินมาตรฐาน ตามค าสั่งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาที่ 1/2564 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ลงวันที่ 6 มกราคม 2564  

10.30 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.50 – 12.00 น. ด าเนินการประเมินมาตรฐาน  (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. ด าเนินการประเมินมาตรฐาน  (ต่อ) 
15.30 – 15.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.50 – 17.00 น. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน 
17.00 – 17.30 น. ปิดการประชุม ประเมินผล 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม 
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 ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

 เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับ ดูแลและหน่วยงาน
ภายนอกที่สะท้อนสภาพการด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ   

 โรงเรียนกระแสสิ นธุ์ วิทยา  จึ งขอประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                      
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
  

                                        (  นายเกษม รัตนโชติ   ) 
                             ผู้อ านวยการ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 
  
 
 
 
 

ประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓                     
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
               ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
         ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
  ๑.๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
  ๑.๒) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  ๑.๓) ความสามารถในการคิดค านวณ 
      ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
      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 
      ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
       ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
       ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
       ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ๓.๒ ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

…………………………………………………………. 
  โดยที่ มี การประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ .  ๒๕๖๑                          
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับ ดูแลและหน่วยงาน
ภายนอกที่สะท้อนสภาพการด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ   
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยามีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                       
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 ทั้งนี ้ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
   
 
      
              ( นายเกษม รัตนโชติ  ) 
                          ผู้อ านวยการ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 
 
 

 
 

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

๑. การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยภาพรวม ระดับคุณภาพ  4 (ดีเลิศ) 
 
๒. มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  (4/ดีเลิศ) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 /ดีเลิศ 

๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 

ร้อยละ ๗5 ได้ระดับดีขึ้นไป (4/ดีเลิศ) 

 ๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย 

1.1 ร้อยละ ๘๖ ได้ระดับดีข้ึนไป (5/ยอดเยี่ยม) 
 

 ๑.๒ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

1.2 ร้อยละ ๖๐ ได้ระดับดีข้ึนไป (๓/ดี) 
 

 ๑.๓ ความสามารถในการคิดค านวณ 1.4 ร้อยละ ๖0 ได้ระดับดีข้ึนไป (๓/ดี) 
๒ มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ร้อยละ ๗๖ ได้ระดับดีขึ้นไป (4/ดีเลิศ) 

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๖ ได้ระดับดีขึ้นไป (4/ดีเลิศ) 
๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
ร้อยละ ๘5 ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 

๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป (๓/ดี) 
๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 

1.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 5/ยอดเยี่ยม 
๑ การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
ร้อยละ 9๑ ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 

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

หลากหลาย 
ร้อยละ 9๑ ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 

๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 9๑ ได้ระดับดีขึ้นไป (5/ยอดเยี่ยม) 
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๓. มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (4/ดีเลิศ) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 4/ดีเลิศ 
๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4/ดีเลิศ 
๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4/ดีเลิศ 

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5/ยอดเยี่ยม 
๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง                  

มีคุณภาพ 
5/ยอดเยี่ยม 

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ                        
การจัดการเรียนรู้ 

4/ดีเลิศ 

 
๔. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (5/ยอดเยี่ยม) 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ  ๙5  ได้ระดับดีขึ้นไป 
(5/ยอดเยี่ยม) 

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ                  
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ  9๕ ได้ระดับดีขึ้นไป  
(5/ยอดเยี่ยม) 

๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ  ๗๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
(4/ดีเลิศ) 

๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ                
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ  9๑  ได้ระดับดีขึ้นไป 
(5/ยอดเยี่ยม) 

๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๕  ได้ระดับดีขึ้นไป 
(4/ดีเลิศ) 
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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 
ดี (๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ปานกลาง (๒) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ก าลังพัฒนา (๑) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ระดับดีขึ้นไป ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

แนวทางการพิจารณาการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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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 ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพได้ระดับดีขึ้นไป                           

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
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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 
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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 
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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) มีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ที่ไม่ครบทุกคน 

 
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 
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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 
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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

ขึ้นไป             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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 
 
 
ตาราง 29 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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 21 32.81 41 64.06 0 0.00 2 3.13 
ม.๒ 57 29 50.88 27 47.37 0 0.00 1 1.75 
ม.๓ 55 34 61.82 21 38.18 0 0.00 0 0.00 
ม.๔ 28 16 57.14 12 42.86 0 0.00 0 0.00 
ม.๕ 29 26 89.66 3 10.34 0 0.00 0 0.00 
ม.๖ 29 29 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 262 155 59.16 104 39.69 0 0.00 3 1.15 

 
 
 
 
 

ตาราง 30 แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3  
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 35 54.69 25 39.06 2 3.13 2 3.13 
ม.๒ 57 28 49.12 27 47.37 0 0.00 2 3.51 
ม.๓ 55 32 58.18 23 41.82 0 0.00 0 0.00 
ม.๔ 28 14 50.00 13 46.43 1 3.57 0 0.00 
ม.๕ 29 20 68.97 9 31.03 0 0.00 0 0.00 
ม.๖ 29 22 75.86 7 24.14 0 0.00 0 0.00 
รวม 262 151 57.63 104 39.69 3 1.15 4 1.53 

 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน   ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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  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 ๒๕๖3 
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
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กระแสสินธุ์วิทยา โรงเรียน. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report:  
               SAR) ปีการศึกษา 2562.  โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา จังหวัดสงขลา, ๒๕๖2. 
กลุ่มการบริหารงบประมาณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563.                

     โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา จังหวัดสงขลา, ๒๕๖3. 
กลุ่มการบริหารงบประมาณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564.                

     โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา จังหวัดสงขลา, ๒๕๖4. 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. องค์ความรู้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

     ตามบริบทของสถานศึกษา. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล,  
     อัดส าเนาเย็บเล่ม. 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. ฟอร์มการจัดท า SAR ปี 2563. ส านักงานเขตพ้ืนที ่ 
               การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล, อัดส าเนาเย็บเล่ม. 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวทางการเขียนรายงาน                  

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง 
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