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ค าน า 

 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 ดังนั้น โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดท ารายงานการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจาก
การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖2 เสนอต่อเขตพ้ืนที่ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
และเป็นฐานข้อมูลส าหรับ เขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
 

 
       (นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้
สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  
 ดังนั้นโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมจึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะ
ครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม 
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  
การจัดท ารายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖2 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
                  (นายคมศักดิ์  โพธิ์งาม) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                      โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
                                      วันที ่24 เดือน เมษายน พ.ศ. 256๓ 
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 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน ส้มป่อยพิทยาคม ที่อยู่ เลขที่ 102 หมู่ที่ 15 ต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160                            
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28   โทรศัพท์ 0-๔๕๙6-0398    โทรสาร 0-๔๕๙6-0398        
เปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ถึงระดับ    ชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   . 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 1 ๓๐ ๐ ๒ ๔ 

 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 

 ๓) จ านวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้(ชม./

สัปดาห์) 
๑. ภาษาไทย 4 ๑๘ 
๒. คณิตศาสตร์ 5 ๑๘ 
๓. วิทยาศาสตร์ 7 ๑๘ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้(ชม./

สัปดาห์) 
๔. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 3 ๑๘ 
๕. ภาษาต่างประเทศ 6 18 
๖. ศิลปะ 1 ๑๘ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ๑๘ 
๘. สุขศกึษาและพลศึกษา 1 ๑๘ 
๙. แนะแนว ๑ ๑๘  

รวม 32 ๑๘ 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖2  รวม  ๔53   คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖3) 

ระดับชั้นเรียน 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
 

จ านวนห้อง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 3 ๑8 

เพศ 
ชาย ๔๘ ๓๗ ๓๒ ๒๘ ๒๕ ๒๕ ๑๙๕ 
หญิง ๓๖ ๔๖ ๔๗ ๔๙ ๕๔ ๒๖ ๒๕๘ 

รวม  
 

๘๔ ๘๓ ๗๙ ๗๗ ๗๙ ๕๑ ๔๕๓ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๒๘.00 ๒๗.๖๗ ๒๖.๓๓ ๒๕.๖๗ ๒๖.๓๓ ๑๗.00 ๒๕.๑๗ 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 
ปีการศึกษา  ๒๕60 - ๒๕๖2 

ปี กศ. ๒๕๖๒ ปี กศ. ๒๕๖๑ ปี กศ. ๒๕๖๐ 



3 
 

 

 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (พิจารณารายวิชาพื้นฐาน) 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยรวม 63.42 

๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน  ๓๔.๓๒ 
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คะ
แน

นเ
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ี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 
คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 
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หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน  ๓0.08 
๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖2 
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คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
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๑.๖  ผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
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๑.๗  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ 
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๑.9  ผลการประเมินสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
 ๑.9.๑  สมรรถนะด้านที่  ๑  ความสามารถในการสื่อสาร   
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๑.9.๓  สมรรถนะด้านที่  ๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 

 
 
๑.9.๔  สมรรถนะด้านที่  ๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 

 

  

 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

41 

48 

55 

48 50 

30 33 

24 
19 21 22 

18 

10 11 
5 

8 7 
3 

0 0 0 0 0 0 

จ า
นว

นค
น 

ระดับชั้น 

ดีเยี่ยม 

ด ี

พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 
58 60 62 64 63 

48 

17 17 
14 13 

16 

3 
9 

6 
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

จ า
นว

นค
น 

ระดับชั้น 

ดีเยี่ยม 

ด ี

พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 



9 
 

 

 

๑.9.๕  สมรรถนะด้านที่  ๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

 

๑.10  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. หลักฐานสนับสนุน :  

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น อยู่ในระดับดี ร้อยละ 79.84 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  อยู่ในระดับดี ร้อยละ 
86.55 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80.41 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดี ร้อยละ 95.03 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับดี ร้อยละ 63.42 และมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 100 ทั้งนี้พิจารณาจากการที่ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ การคิด
ค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ  ตัดสินใจ มีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเองและการท างานเป็นทีม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
สามารถจัดท าโครงงาน มีชิ้นงาน ผลงานจากการเรียนรู้ สามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ในการพัฒนาตนเองและสังคมทั้งด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ และมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการ มีเจตคตทิี่ด ีมีพร้อมในศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือการท างานและหรืองานอาชีพ จากคุณภาพที่
เกิดข้ึนดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้ เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
ด าเนินการวิเคราะห์และจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ความสามารถและความต้องการ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรทวิศึกษา โดยการท า MOU กับวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรู้คิด ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการท างาน การแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บูรณาการและมีความหลากหลาย เช่น 
การบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ STEM กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ จัดรายวิชา IS กิจกรรมชุมชน โครงการหนึ่ง
เดือนหนึ่งกลุ่มสาระพัฒนาทักษะความเป็นเลิศ  โครงการต้นกล้าแข็งแรง โครงการศึกษาดูงานและฝึก
ประสบการณ์ระหว่างเรียนของนักเรียนระดั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจสายอาชีพทางแพทย์และพยาบาล 
โครงการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของนักเรียนทวิศึกษา วิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (best  
practices) ในด้านนี้ ได้แก่ โครงการหนึ่งเดือนหนึ่งกลุ่มสาระพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งท าให้นักเรียน
ได้รับรางวัล 66 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
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การศึกษา และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค/ชาติ จ านวน 29 รายการ ได้รับรางวัล 22 เหรียญทอง 4 
เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ในการนี้พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จาก
ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีร้อยละ 63.42 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด และจากผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2562 ถึงแม้ว่าในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย และรายวิทยาศาสตร์ 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  และคะแนนเฉลี่ยรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม
ระดับประเทศ แต่ยังต้องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น และคาดหวังไว้ว่าคะแนนเฉลี่ยในทุกรายวิชาและทุกระดับขั้น
ต้องเท่าหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยมีแนวทาง คือ ฝึกทักษะกระบวนการคิดให้นักเรียนเพ่ือให้
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ประโยชน์ในชีวิตจริง และเกิดความรู้ที่คงทนเพ่ิมข้ึน  
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 99.14 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 100.00 มีการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 93.15 และมีสุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90.12 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดทุกประเด็นพิจารณา ทั้งนี้
พิจารณาจากการที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงถึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย ทั้งยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน เพศวัยเชื้อชาติศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข และเข้าใจผู้อ่ืน จากคุณภาพท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
โดยมีกิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของตนเอง “แต่งการสะอาด มารยาทงาม” โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรมการ
ทดสอบความฉลาดทางอารมณ์  โครงการหนึ่งเดือนหนึ่งกลุ่มสาระฯ โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
ต้นแบบ การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาระเบียบ
วินัยของนักเรียน โครงการ To be number one โครงการวันส าคัญของชาติ โครงการแข่งขันกีฬา กิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมสภานักเรียน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ในด้านนี้ คือ การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ และโรงเรียนวิธีพุทธชั้นน า 
รุ่นที่ 10 
 ในการนี้พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ ด้านสุขภาวะทางร่างกาย เนื่องจากมีนักเรียนมีน้ าหนัก
และส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 72.68 ผู้เรียนมีภาวะน้ าหนักเกิน ส่วนสูงไม่ตามเกณฑ์ โดยมี
แนวทางคือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และสามารถรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ  
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๒. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านผมสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่าง
ยั่งยืน จึงได้จัดท าแผนพัฒนา ดังนี้ 
 2.1 แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  มีความรู้สากลเพื่อให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นพลโลก 
 2.2 แผนการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการท างานที่ดี มีความคิด
สร้างสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบสัมมาอาชีพ สามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง 
 2.3 แผนการพัฒนาสุขภาวะทางกาย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี ใช้เวลาว่างในการ
ดูแลรักษาสุขภาพและออกก าลังกาย 
  
ทั้งนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ (ม.๑-ม.๖) 

(ระดับ ดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการ 

คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

(ระดับ  ดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

และแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖    
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ความสามารถ 

ในการสร้างนวัตกรรม 

(ม.๑-ม.๖)  
(ระดับ  ดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 

ในการสร้างนวัตกรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖    
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน 

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ 

สื่อสาร (ม.๑-ม.๖)  
(ระดับ ดีเลิศ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖    

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

(ระดบั ก าลังพัฒนา) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบระดับชาติ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖2  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

ผลการทดสอบระดับชาติ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖2  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

(ระดับ ดีเลิศ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖    

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะและค่านิยม 

ที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

(ระดบัยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะ 

และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความภูมิใจ 

ในท้องถิ่นและ 

ความเป็นไทย 

(ระดับ  
ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่น 

และความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 

ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 

บนความแตกต่างและหลากหลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

(ระดับ ดีเลิศ) 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
 

 
ร้อยละของนักเรียนทีม่ีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

๓. จุดเด่น 
 นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  จิตสังคม และมีจิตส านึกท่ีดี  ให้ความ 
ร่วมมือในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ  

๔. จุดควรพัฒนา 
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มี
ความรู้สากลเพ่ือให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นพลโลก  พัฒนาความสามารถในทุกด้านของนักเรียนสู่ความเป็น
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เลิศ เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสัง คมโลก 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการวิเคราะห์ ตีความ และคิดค านวณ  โดยให้มีการนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๑. หลักฐานสนับสนุน : 

๒.๑ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผน
ไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศ
ภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนกระบวนการ
บริหารและการจัดการ ประกอบด้วย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน ภาพกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โครงร่างขององค์กร แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนการก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของ
สถานศึกษา  

๒.๓ โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนกระบวนการ
บริหารและการจัดการ ประกอบด้วย หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดห้องเรียน โครงสร้างหลักสูตร 

๒.๔ โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
สะท้อนกระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย แผนพัฒนาครู/บุคลากร สรุปผลการพัฒนาครู  
รายงานผลการเข้ารับการอบรม แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล รายงานผลตามแผนการพัฒนาตนเอง
รายบุคคล  เกียรติบัตร   

๒.๕ โรงเรียนมีการจัดภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
สะท้อนกระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย แผนการจัดสภาพแวดล้อม รายงานโครงการพัฒนา
สื่อและแหล่งเรียนรู้  รายงานผลการด าเนินงานห้องเรียนคุณภาพ รายงานผลกิจกรรมปรับปรุงดูแลอาคาร
สถานที่และระบบสาธารณูปโภค  

๒.๖ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประกอบด้วย แผนบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
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 จากผลการด าเนินงานจัดการศึกษา พบว่า โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา และมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) 
คือ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพภาพ โดยใช้ SOMPOY Model ซ่ึงท าให้โรงเรียนได้รับรางวัลรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน   ผู้บริหารได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) จ านวน 2 รายการ และรางวัลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ 
ScQA 
 ในการนี้พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) และด้านการจัดภาพ
แวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้มีประสิทธิภาพในการเอ้ือต่อการเรียนรู้สูงสุดและ
ยั่งยืนเป็นแบบอย่างได ้เนื่องจากขาดปัจจัยและทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง  

๒. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 2.1 แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพแห่งสพฐ. 
(OBECQA)  

2.2 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ เพ่ือให้สามารถใช้งานในการพัฒนาได้ตรงตาม
ความต้องการมากข้ึน พร้อมกับพัฒนาระบบการจัดเก็บให้มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงและใช้งานได้
สะดวกมากข้ึน  
 2.3 แผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพ่ือให้
การด าเนินการจัดการศึกษามีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับและไว้วางใจจากชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึน 
 2.4  แผนการพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการการเรียนทางวิชาชีพ เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตาม 

วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการ 
ผลการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
๒.๑  มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการวางแผนงาน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ  
3. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน สารสนเทศ ความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันขององค์กร  
4. น ามุมมองของผู้มีส่วนร่วมมารวมและเชื่อมโยงกัน และจัดล าดับ 
ความส าคัญ เพ่ือคัดเลือกและตัดสินใจเลือกส านวนให้สื่อความหมายที่
ชัดเจน ท้าท้าย และสร้างพลัง 
5. น าวิสัยทัศน์สื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน เพ่ือมี
ภาพในอนาคตท่ีเหมือนกัน   
6. ก าหนดค่านิยมหรือคุณค่าขององค์กร เพ่ือก าหนดพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน วิธีด าเนินการ 
ผลการพัฒนา 

 (ระดับคุณภาพ) 

 

๗. ก าหนดเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับผลการจัดการศึกษา และ
ความส าเร็จที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับโรงเรียนคูเ่ทียบเพ่ือสร้าง
ความท้าทาย  
8. สื่อสารเพื่อให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์ ค่านิยมและผล
การด าเนินการที่คาดหวังของโรงเรียน 

 

๒.๒ มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

1. ประชุมครูเพ่ือชี้น าการก าหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม ความคาดหวังของ
โรงเรียน สร้างบรรยากาศ 
 2. จัดท าโครงสร้างของการบริหารงาน ขอบข่ายงานแต่ละกลุ่มงาน  
จัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน และจัดท าแผนการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน 
3. จัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน   
4. สร้างความผูกพันกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรับฟังความ
คิดเห็น ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
5. รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และการ
จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการทบทวนผลการด าเนินการ 
เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการด าเนินงาน และเพ่ิม
ความสามารถ ในการแข่งขันของโรงเรียน 
6. ประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังและ จัดท าค าสั่งเพ่ือ
มอบหมายงานให้บุคลากร และส่งเสริม ให้มีการใช้ศักยภาพของ
บุคลากรอย่างเต็มที่ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ พันธกิจ กล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติ และสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่จะ
ก่อให้เกิดผล การด าเนินงานที่ดี 
7. ก าหนดสมรรถนะหลักและระบบงาน จัดท าขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงาน มีการตรวจสอบ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงานเป็นระยะ และจัดระบบควบคุมภายในให้มีคุณภาพเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง 
8. ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน จัดระบบการควบคุมภายใน
อย่างมีคุณภาพ และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัด และ
สาธารณชนแบบสองทางเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาต่อไป 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน วิธีด าเนินการ 
ผลการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
๒.๓ ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ทบทวนความส าเร็จ และผลการด าเนินการที่ผ่านมา จัดท าแผนการ
ด าเนินงานวิชาการ คู่มือและขอบข่ายของการพัฒนางานวิชาการ 
วิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาแล้วจัดล าดับความส าคัญ จัดท า
แผนการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการและ บริบทของสถานศึกษา 
3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์และจัดกลุ่มผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และเน้นการลงมือปฏิบัติ  
5. พัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้
ครูวัดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ 
6. จัดระบบการบริการและการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้ง
จัดแหล่งค้นคว้า แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
7. จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง และ
สอนเสริมเพ่ิมความรู้ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ 
8. ส่งเสริม สร้างแรงเริมให้ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
9. จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดี เพ่ือ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างด้านต่างๆได้
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 
10. จัดให้มีการนิเทศ การสอนอย่างจริงจัง และจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครู
และบุคลากรให้
มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นใน
การใช้บุคลากร 
2.ทบทวบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรความสามารถและความถนัด 
3. ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองและความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
บุคลากร 
4. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา อบรมโดยสอดคล้องกับหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติ และสามารถน าความรู้มาใช้กับผู้เรียนได้ 
5. ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และรายงานผล 
6. จัดให้มีการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอธิบายความส าเร็จ หรือปัญหาที่เกิดจากการ
จัดการเรียนรู้และการท างาน 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน วิธีด าเนินการ 
ผลการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
๒.๕ จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1. วิเคราะห์ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนาจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักหรือทีมน า และด าเนินการจัดท า
โครงการและกิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมปรับปรุงอาคารและสถานที่  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
3. ประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนผู้ปกครอง  เพ่ือพัฒนาต่อไป 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารการ
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๑. จัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของ 
สถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
2. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน
การศึกษา 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลสร้างหรือจัดหา
เครื่องมือในการจัดเก็บให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและ
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย แบบส ารวจ/ สังเกต แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม แบบบันทึก  
4. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลโดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ข้อมูลมีตรงกับความต้องการ
และมีความเชื่อถือได้  
5. ประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล   
ให้เป็นสารสนเทศ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
6. จดัท าสารสนเทศตามมาตรฐาน หรือจัดท าเป็นสารสนเทศที่มี
ความหมายชัดเจน มีความกะทัดรัด ตรงกับความต้องการและสะดวก
ต่อการน าไปใช้  
7. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
8. จัดเก็บส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนที่เป็นสารสนเทศไว้ในสื่อต่างๆ อย่าง
มีระบบ สะดวกต่อการค้นหาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์  
8. รายงานผลระบบ 

ยอดเยี่ยม 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีการประชุมเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ  
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
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การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผล การจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพ่ือให้
การด าเนินการจัดการศึกษามีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผล  พัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการ
การเรียนทางวิชาชีพ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยผ่าน
กระบวนการนิเทศ ติดตาม 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

๑. หลักฐานสนับสนุน : 

 ๓.๑ ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง นักเรียนเรียนได้รับ การฝึกทักษะแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ ข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่สะท้อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบด้วย หลักสูตร
สถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล รายงานผลการจัดการเรียนรู้ ผลงาน 
ชิ้นงานของนักเรียน รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน  แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
 ๓.๒ ครูทุกคนมีพัฒนา และจัดท าสื่อ  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ประกอบด้วย ทะเบียนสื่อ  ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนการใช้สื่อฯ  
รายงานผลการใช้สื่อ  แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานโครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน  รายงานผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๓.๓ ครูผู้สอนทุกคนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และนักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานโครงการพัฒนา
และจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน  รายงานผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
  ๓.๔ ครูผู้สอนทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบในทุกรายวิชาและให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้   ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย บันทึกผลการพัฒนานักเรียน  รายงานผลการพัฒนา
นักเรียน  เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล  เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ คลังข้อสอบ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล ชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน 
แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน  
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  ๓.๕ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย ตารางการปฏิบัติงาน  บันทึกการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน บันทึกหลังการสอน 
 จากผลการด าเนินงานจัดการศึกษา พบว่า โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา และมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้ง
ด้านนวัตกรรม และวิชาการ ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ  พ.ศ. 2562  และ
ในปี พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเปน็ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 2 รายการ 
 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๒. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 2.1 แผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 2.2 แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2.3 แผนการพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการ 
ผลการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

1. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ศึกษารูปแบบและ
กระบวนการ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ฝึก
ทักษะการคิด เลือกรูปแบบ ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ วางเป้าหมายของการเรียนรู้และ
วางแผนเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน  
3. จัดเตรียมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ และทดลองส ารวจ
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการกับชีวิต
จริง สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมโดยอภิปราย 
โต้ตอบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน
และเพ่ือนในชั้นเรียนส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือใน
กลุ่มผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้โดยท้าทายความสามารถ และให้โอกาส
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลาย 
 

ดี 
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มาตรฐาน วิธีด าเนินการ 
ผลการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 

 

5. ตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้ตรงกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 
6. ให้ข้อมูลย้อนกลับ และชื่นชมความส าเร็จของ
นักเรียน 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูคนอื่นในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อหาจุดที่ต้องการ
พัฒนาและวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ส ารวจสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจัดท าทะเบียน
สื่อ 
2. พัฒนา จัดท า จัดหา สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
พอเพียงและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
3. ทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  
4. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ประเมินความพึงพอใจ และคุณภาพของสื่อฯและ
รายงานผลการใช้ 
5. จัดระบบสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้เชื่อมต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และสามารถงานได้สะดวก 

ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้ทราบ
ความสามารถ ความรู้พ้ืนฐาน ทราบสิ่งที่ต้องส่งเสริม
และพัฒนา ทราบความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
จัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ 
2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในเหมาะสมและ
น าไปใช้จริงในห้องเรียน 
3. จัดห้องเรียนให้มีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดโต๊ะ
นักเรียน โต๊ะครูให้เหมาะกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
4. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมและ
เพียงพอ 
 

ดีเลิศ 



28 
 

 

 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการ 
ผลการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 

 

5. สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนเพ่ือ
สร้างความชัดเจนของพฤติกรรมในการเรียนและวินัย
ในชั้นเรียน 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยค านึงถึง
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกท้ังระหว่างครูกับนักเรียนและ
ระหว่างนักเรียนด้วยกัน 
7. ให้ค าชมเชย รางวัล และใช้ค าพูดที่เกียรติ
นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น  

 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

1. ออกแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องและ
ตรงตามเป้าหมายของการเรียนรู้ 
2. สร้างเกณฑ์การประเมิน และสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินให้มีคุณภาพและมีความหลากหลาย  
3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพ  
3. แจ้งวิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินให้
นักเรียนทราบพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียน 
4. ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล และแจ้งผล
ย้อนกลับให้กับนักเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น และพัฒนาตนเอง  

ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

1. ท าความเข้าใจรูปแบบและจุดประสงค์วิธีการ 
ความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. จัดตารางเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการบรรยายสภาพการณ์
การจัดการเรียนรู้ แสดงและรับฟังความคิดเห็น  
ประเมิน วิเคราะห์ หาข้อสรุปและวางแผนการปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาวิธีการต่อไป 

ดีเลิศ 

๓. จุดเด่น 
 ครูมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียนรู้ได้ มีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีความรัก เมตตากับ
นักเรียน และมีกิจกรรมชุมชนแห่งงการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๔. จุดควรพัฒนา 
 การวางแผนการจัดการเรียนที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และจัดหาสื่อ 
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  

ดี 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ก าลังพัฒนา 
๖. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
 
 รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน า ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพ
ความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓ – ๔ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของ แต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและ
ความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม  จิตสังคม และมีจิตส านึกที่ดี  
ให้ความร่วมมือในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจและมีความสุข  
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รู้จักดูแลตนเองให้มีความ 
ปลอดภัย ไม่มีปัญหาทางเพศยาเสพติด มี
สุนทรียภาพ กล้าแสดงออกทั้งทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 

 
  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีความรู้สากล
เพ่ือให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นพลโลก  พัฒนา
ความสามารถในทุกด้านของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการวิเคราะห์ ตีความ 
และคิดค านวณ โดยให้มีการนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง 
และต่อเนื่อง 

๒.  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
     โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการประชุมเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้ อ งการ พัฒนา  และน โยบายการปฏิ รู ป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ เรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผล การจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

    
 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่
มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษามีคุณภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  พัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนการการเรียนทางวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ ในการพัฒนานักเรียนอย่างจริ งจั ง 
ต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๓. กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูทุกคน  จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้ ที่หลากหลาย  
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  บรรลุตาม
เป้าหมายของหลักสูตร โดยมีโครงการกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนโดยมี
การใช้สื่อ การพัฒนาสื่อ การใช้แหล่งการ
เรียนรู้   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง ส่งผลให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง  และมีความรู้ความสามารถในการ
คิดเป็น ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น 

   
 พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
เพ่ิมขึ้น พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น เ ที ย บ เ คี ย ง
มาตรฐานสากล พัฒนาห้องเรียนคุณภาพเพ่ือให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเน้นให้
ผู้ เรียนได้มี  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้สามารถสร้างน าเสนอนวัตกรรม และสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะใน
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
๑. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนมากขึ้น  
๒. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล 

การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายวิชาการ  
๓. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดท าวิจัยใน

ชั้น เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งมีการสอนซ่อมและสอนเสริมอย่าง 
ต่อเนื่อง  

๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนและมากขึ้น  
 ๕. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตส านึกและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ความต้องการและความช่วยเหลือ  

๑. การพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา  
๒. การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

 ๔. การซ่อมแซมอาคารเรียน และการเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
 

  ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
  ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 
  ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการเขียนและจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖2 
  เครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 
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ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
เรื่อง  ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา      

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
..................................................................................................... 

 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา       
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่
ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ        
จัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการรายงานต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าเป้าหมาย    
ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 
 

      
  
        (นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ)  

    ผู้อ านวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม   
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕62 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ / ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ร้อยละ 75.00ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 75.00ได้ระดับดีขึ้นไป 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ร้อยละ 75.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร้อยละ 95.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 70.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ร้อยละ ๑๐๐.00 ได้ระดับดีข้ึนไป 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 90.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 90.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ 90.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 90.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
    ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
          สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 4 ดีเลิศ 

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
           อย่างมีคุณภาพ  

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ    
          การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 100.00ได้ระดับดีขึ้นไป 

    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 100.00 ได้ระดับดีข้ึนไป 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ร้อยละ 100.00 ได้ระดับดีข้ึนไป 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

ร้อยละ 100.00 ได้ระดับดีข้ึนไป 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100.00 ได้ระดับดีข้ึนไป 
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วิสัยทัศน์   

 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีส่วนร่วม รักความ
เป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ Thailand 4.0 

ค่านิยม 

ค่านิยมในการท างานของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คือ  “SOMPOY Model ” 
  S  : Sufficiency Economy   น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา 
  O : Organization   รัก ศรัทธาองค์กร พร้อมเสริมสร้าง 
  M : Moral    น าทางด้วยคุณธรรมทั้งกาย จิต   
  P  : Participation    ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข 
  O : Operation        ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ  
  Y  : Yield     ครบถ้วนด้วยผลงาน 

วัฒนธรรมโรงเรียน  

ครูและบุคลากรปฏิบัติตามค่านิยม โดยยึดหลักนิติธรรมและความอาวุโส  รักและศรัทธาองค์กร 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ        

อัตลักษณ์ของผู้เรียน   

 แต่งกายสะอาด มารยาทงาม 
   แต่งกายสะอาด หมายถึง ผู้เรียนแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน  
   มารยาทงาม     หมายถึง ผู้เรียนมีกิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย โดยมีระเบียบแบบแผนอัน
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียนรู้ 
   โรงเรียนสะอาด  หมายถึง  มีอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  สะอาด  สวยงาม เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  
   บรรยากาศน่าเรียนรู้ หมายถึง อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีความพร้อมและส่งเสริม
ให้ผู้เรียน เกิดกาเรียนรู้    
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ค าสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
ที่    205 /๒๕๖2 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 

….................................................................... 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้

ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับ
บัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

 1) นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ            ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
  2) นายเสกสรรค์   ยุภาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
 3) นายอุดร  ปิยะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
 4) นายอลงกรณ์  สาระบุตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการ 
 5) นางมณีวรรณ  บัวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล กรรมการ  
 6) นางสาวเบญจมาพร   บานชื่น หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กรรมการ 
 7) นายอลงกรณ์  สาระบุตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 8) นางศิริวรรณ  ดาวเรือง คร ู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน   
๓. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
            1) นายเสกสรรค์   ยุภาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2) นายอลงกรณ์  สาระบุตร  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดร  ปิยะวงษ์  คร ู   กรรมการ 
 ๔) นางบุญชื่น   ดาวเรือง  คร ู กรรมการ 
 ๕) นายณัฐพล  บัวพันธ์  คร ู   กรรมการ 
 ๖) นางมณีวรรณ  บัวพันธ์  คร ู   กรรมการ 
 ๗) นางสาวเบญจมาพร   บานชื่น  คร ู   กรรมการ 
 ๘) นางสาววนิดา  ศรีสุช  คร ู   กรรมการ 
 ๙) นายณัฐวุฒิ    บาศรี  คร ู   กรรมการ 
 ๑0) นางสาวพิสุทธินี  สรสิทธิ์  คร ู   กรรมการ 
 ๑๑) นายลิขสิทธิ์   ชื่นชม  คร ู   กรรมการ 
 ๑๒)  นางศิริวรรณ  ดาวเรือง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
              ๑๓) นางสาวรุ่งทิวา   ทองยุ้น  คร ู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑4) นางสาวศิริประภา   แฝงเมืองคุก คร ู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ

ติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 
๓. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ

ของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ 
๖. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้น

สังกัดเป็นประจ าทุกปี (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 
๗. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
๘. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
 

๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
 1) นายอลงกรณ์  สาระบุตร คร ู   ประธานกรรมการ 
 2) นางศิริวรรณ  ดาวเรือง คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3) นายยุทธนา   โพธิวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
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 4) นางเพียรพรรณ   อรรคบุตร คร ู   กรรมการ 
 5) นางบุญชื่น   ดาวเรือง คร ู   กรรมการ 
 6) นายณัฐพล  บัวพันธ์ คร ู   กรรมการ 
 7) นางมณีวรรณ  บัวพันธ์ คร ู   กรรมการ 
 8) นางสาวเบญจมาพร   บานชื่น คร ู   กรรมการ 
 9) นายอธิวัฒน์   อัตตโน คร ู   กรรมการ  
 10) นายอภิสิทธิ์   บุญเกลี้ยง คร ู   กรรมการ 
 11) นายศักดิ์โชค    ใจนวล คร ู   กรรมการ 
 12) นางสาวอรอุมา  พรหมศรี คร ู   กรรมการ 
 13) นางสาววนิดา  ศรีสุข คร ู   กรรมการ 
 14) นายณัฐวุฒิ    บาศรี คร ู   กรรมการ 
 15) นางสาวพิสุทธินี  สรสิทธิ์ คร ู   กรรมการ 
 16) นายลิขสิทธิ์   ชื่นชม คร ู   กรรมการ 
 17)  นางสาวรุ่งทิวา   ทองยุ้น คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
              ๑8) นางสาวศิริประภา   แฝงเมืองคุก คร ู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. วางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๓. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

๔. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

๕. จัดท าแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๔. คณะกรรมการด าเนินการมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
    ของผู้เรียน ประกอบด้วย 

1) นายอลงกรณ์  สาระบุตร  คร ู  ประธานกรรมการ   
2) นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น คร ู  รองประธานกรรมการ 
3) นายอภิสิทธิ์   บุญเกลี้ยง  คร ู  กรรมการ 
4) นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์  คร ู  กรรมการ 
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4)  นางสาวดวงเดือน   ชนะงาม คร ู  กรรมการ 
5)  นายณัฐพงษ์  เจตินัย  คร ู  กรรมการ  
6)  นายลิขสิทธิ์  ชื่นชม  คร ู  กรรมการ 
๗)  นายเจตนิพิษฐ์  โกษาผล  นักศึกษาฯ กรรมการ   
๘)  นางนาตยา  แสงใสย์    คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
๙)  นางสาวกุลรภัส  ปิยะวงษ์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
 1. ด าเนินการให้มีการจัดท า รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ให้ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามประเด็นพิจารณา
ของ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดังนี้ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ  

คิดเห็น และ แก้ปัญหา  
            ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

2. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพื่อการตรวจสอบและ 
ประเมินผลจากคณะกรรมการ 

3. จัดแสดงผลการด าเนินการเพ่ือพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลรายงานผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 

5. คณะกรรมการด าเนินการมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ด้าน ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
    ของผู้เรียน ประกอบด้วย 

1) นายยุทธนา  โพธิวัฒน์  คร ู  ประธานกรรมการ 
2) นางบุญชื่น   ดาวเรือง   คร ู  รองประธานกรรมการ 
3) นางสุภาวดี   ไชยช่วย  คร ู  กรรมการ 
4) นางเพียรพรรณ   อรรคบุตร คร ู  กรรมการ  
5) นายศักดิ์โชค   ใจนวล  คร ู  กรรมการ 
6) นางสาวภัชรา  ชมบูรณ ์  นักศึกษาฯ กรรมการ 
7) นางสาวจิราวรรณ  ทองกลม นักศึกษาฯ กรรมการ 
8) นางสาวอรอุมา   พรหมศรี  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
9)  นายณัฐวุฒิ   บาศรี  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ด าเนินการให้มีการจัดท า รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ให้ครบถว้น เชื่อถือได้ตามประเด็นพิจารณา

ของ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดังนี้ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

            ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
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           ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
2. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพื่อการตรวจสอบและ 

ประเมินผลจากคณะกรรมการ 
3. จัดแสดงผลการด าเนินการเพ่ือพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลรายงานผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 

6. คณะกรรมการด าเนินการมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 
1) นายอุดร   ปิยะวงษ์   คร ู  ประธานกรรมการ 
2) นายณัฐพล  บัวพันธ์  คร ู  รองประธานกรรมการ 
3) นางมณีวรรณ  บัวพันธ์  คร ู  กรรมการ 

   ๔) นางศิริวรรณ  ดาวเรือง  คร ู  กรรมการ 
๕) นางเยาวรัตน์  จิตมั่น  คร ู  กรรมการ 
๖) นางสาวชุติกาญจน์  เพ่ิมทรัพย์ คร ู  กรรมการ  
๗) นางสาวจันทรา  พรมกอง  คร ู  กรรมการ 
๘) นางสาววนิดา  ศรีสุข  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
๙) นางสาวพิสุทธินี  สรสิทธิ์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ด าเนินการให้มีการจัดท า รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ให้ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามประเด็นพิจารณา
ของ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 

๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

            ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

2. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพื่อการตรวจสอบและ 
ประเมินผลจากคณะกรรมการ 

3. จัดแสดงผลการด าเนินการเพ่ือพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลรายงานผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 

7. คณะกรรมการด าเนินการมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           
    ประกอบด้วย 

1) นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์  คร ู  ประธานกรรมการ 
2) นายโกสิทธิ์   ทองค าเจริญ  คร ู  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวจิตรลดา  พรรณะ  คร ู  กรรมการ 
4) นางพิมพ์ชนก  รัตนวรรณ  คร ู  กรรมการ 
5) นายอธิวัฒน์  อัตตโน  คร ู  กรรมการ 
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6) นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา  คร ู  กรรมการ 

7) นางสาวจุฑามณี  พรมดวงดี นักศึกษาฯ กรรมการ 

8) นางสาวรุ่งทวิา   ทองยุน้  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
9) ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริประภา  แฝงเมืองคุก ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ด าเนินการให้มีการจัดท า รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ให้ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามประเด็นพิจารณา
ของ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ดังนี้ 

          ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
          ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
          ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
          ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
          ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพื่อการตรวจสอบและ 
ประเมินผลจากคณะกรรมการ 

3. จัดแสดงผลการด าเนินการเพ่ือพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลรายงานผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้  ต้ังแต่ วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

   สั่ง  ณ  วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 

 
 
  (นายธนกฤต   เกตุไชยเลิศ) 

                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

_______________________________ 

 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๒. นายอลงกรณ์  สาระบุตร รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๓. ดร.เกียรติศักดิ์  โพธิวัฒน์        ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๔. นายคมศักดิ์   โพธิ์งาม   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 

          ๕. นางศิริวรรณ   ดาวเรือง   หัวหน้างานประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ    

๑ ครั้ง  และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดท า

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

            ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 
        

 
 (นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ) 

                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 

ที่  71/ ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการเขียน และจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
และ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้
สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา  โดยในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี   โรงเรียนส้มป่อย
พิทยาคมได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วและต้องน าเสนอผลการประเมิน
ตนเอง ต่อเขตพ้ืนที่ และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕6๒ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
1) นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ        ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2) นายอลงกรณ์  สาระบุตร        รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
3) นายอุดร  ปิยะวงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
๔) นางบุญชื่น  ดาวเรือง  หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ  
๕) นางมณีวรรณ  บัวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล กรรมการ  
๖) นางสาวเบญจมาพร   บานชื่น หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กรรมการ 
๗) นางศิริวรรณ  ดาวเรือง คร ู    กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าที่ 1. ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกด้านทรัพยากร ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
ให้ก าลังใจแก่คณะท างาน  
   2. ประเมินคุณภาพการเขียน/จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
ว่าครบทุกองค์ประกอบ ครอบคลุมทุกประเด็น สื่อสารเข้าใจง่าย และสรุปผลการประเมิน 

๒. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 
1) นายอลงกรณ์  สาระบุตร         คร ู    ประธานกรรมการ 
๒) นายณัฐพล  บัวพันธ์   คร ู   รองประธานกรรมการ 
๓) นางมณีวรรณ  บัวพันธ์  คร ู   กรรมการ 
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๔) นางบุญชื่น  ดาวเรือง   คร ู   กรรมการ 
๕) นางเพียรพรรณ  อรรคบุตร  คร ู   กรรมการ 
๖) นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์  คร ู   กรรมการ 
๗) นางสาวดวงนภา   สุพรรณ์  คร ู   กรรมการ 
๘) นายโกสิทธิ์   ทองค าเจริญ  คร ู   กรรมการ 
๙) นางนาตยา   แสงไสย์   คร ู   กรรมการ 
10) นางสาวอรอุมา  พรหมศรี  คร ู   กรรมการ 
11) นางสาวชุติกาญจน์  เพ่ิมทรัพย์ คร ู   กรรมการ 
12) นายณัฐพงศ์  เจตินัย   คร ู   กรรมการ 
13) นางสาวรุ่งทิวา  ทองยุ้น  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
14)  ว่าที่ รต.หญิงศิริประภา  แฝงเมืองคุก คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. รวบรวมข้อมูล ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2562 โดยประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 
   2. น าส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการจัดท ารายงานในวันอังคาร ที่ 7  เดือน เมษายน   
พ.ศ. 2563 

๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
๑) นางศิริวรรณ   ดาวเรือง  คร ู   ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวรุ่งทิวา    ทองยุ้น        ครู    กรรมการ 
๓)  ว่าที่ รต.หญิงศิริประภา  แฝงเมืองคุก   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 1. ออกแบบและส่งแบบการรายงานข้อมูลให้แก่คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 
   2. น าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และจัดท าเป็นสารเทศตามแบบฟอร์มที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด 
   3. จัดท ารายงานและส่งให้คณะกรรมการอ านวยการตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลและรูปแบบการเขียนน าเสนอ 
   ๔. จัดท ารูปเล่มรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ข้อมูล 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
สืบไป 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   24  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓    

                                                                          
                       
                        (นายธนกฤต  เกตุไชยเลิศ) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 



 
 

เครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๑) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 
 
 

     เอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
- แผน/รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกการอ่าน/สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
- รายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียน  
- รายงานผลการประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร   
- รายงานผลการประเมินสมรรถนะที่ส าคัญ   
- ผลการสอบ PISA   
- รายงานการประเมินความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน   
- กิจรรมโครงงานนักเรียน /IS 
- แบบบันทึกข้อมูลการศึกษาพรรณไม้ใน
โรงเรียน  
- รายงานโครงการหนึ่งเดือนหนึ่งกลุ่มสาระ
พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ   
- รายงานผลการจัดกิจกรรมต้นกล้าแข็งแรง  
- ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๒) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ   
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

     เอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
- แผน/รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมิน/ผลการประเมินสมรรถนะ 
- การน าเสนองาน/โครงงาน/IS 
- รายงานผลการประเมินสมรรถนะที่ส าคัญ   
- ผลการสอบ PISA   
- เอกสารการวัดและประเมินผล   
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน   
- กิจรรมโครงงานนักเรียน   
- รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน   
- รายงานโครงการส่งเสริมกระบวนการคิด
ตามแนวทาง PISA   
-รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM  
- รายงานโครงการหนึ่งเดือนฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลัง
พัฒนา(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๓) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

     เอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
- แผน/รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 
- รายงานโครงงาน/IS 
-รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM  
- เกียรติบัตร 

 ๔) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

     เอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
- รายงานผลการประเมินสมรรถนะที่
ส าคัญ 
- แผนการจัดการเรียนรู้   
- พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์  
- การใช้ อิน เตอร์ เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
- รายงานผลการสืบค้นข้อมูล  รายงานผล
การเรียนรู้   
- รายงานโครงงานต่างๆ ของนักเรียน 
- รายงานการวิจัยในชั้นห้องเรียน 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 

     เอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน 
-  รายงานโครงการเฝ้าระวังนักเรียนที่มี
ความเสี่ยงต่อการติด ๐, ร และ มส 
 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
 

     เอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
- หลักสูตรสถานศึกษา  
- หลักสูตรทวิศึกษา    
- รายงานผลการจัดหลักสูตรระยะสั้น   
- แผนการจัดการเรียนรู้   
- กิจกรรมชุมนุม  
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ฝึ ก ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการของนักเรียน  
- ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน    
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

     สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะ
และค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ได้แก่ 
- อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์   
- การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง   
- การแสดงความเคารพ   
- การพูดจา กิริยามารยาท  
- รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรมต้นแบบ  
- รายงานการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต  
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- แบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักเรียน   
- รายงานผลการด าเนินงานวันส าคัญ ทาง
ศาสนา 
- รายงานผลการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม   
- รายงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น 10 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 

     สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะ
และค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เช่น 
- การเข้าแถว 
- การแสดงความเคารพ 
- การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯ 
- รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรมต้นแบบ 
- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เรียนมีค่านิยม 
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
- รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามอัต
ลักษณ์ ๒๙ฯ 
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดท า
โครงงานคุณธรรม ฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๑.คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

๓) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
 

     - รายงานกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง -
- การท างาน 
- การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม               

 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
 

     - แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทาง
ร่างกายอารมณ์ 
  สังคม 
- รายงานดัชนีมวลกาย น้ าหนัก ส่วนสูง 
สายตา 
- รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียน 
- โครงงานคุณธรรมรักนวลสงวนตัว ท า
ความดีถวายในหลวง 
 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 2 ระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
   

๒.๑ มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
 

     เอกสาร ได้แก่ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี   
- ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ ระดับ ScQA 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับ 
  - การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษาท าอย่างไร เพราะเหตุใด 
  - มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาอย่างไร 
  - ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีส่วนร่วม
อย่างไร 
- มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
 - สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร  
 - ค าสั่ง 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 2 ระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
   

๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

     ตรวจเอกสาร 
- แผนบริหารจัดการสารสนเทศสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์  วารสารโรงเรียน 
เว็บไซต์โรงเรียน 
- ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ ระดับ ScQA 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน
เกี่ยวกับ 
  - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างไร 
- การน าสารสนเทศไปใช้อย่างไร 
-รายงานโครงการพัฒนาสารสนเทศโรงเรียน
ฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 2 ระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
   

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

     สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
- สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาผู้เรียน หรือการท างานกับใคร/
หน่วยงานใด มีส่วนร่วม 
อย่างไร 
- การมีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการของ
สถานศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                 

   ๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

     ตรวจเอกสารแผนพัฒนาครู/บุคลากร 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครูบุคลากร เกี่ยวกับ 
 - การพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 -การพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 
-รางวัลของครู 
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) จ านวน 4 รายการ 
-รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรฯ                  
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 2 ระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

     ตรวจเอกสาร 
- แผนการจัดสภาพแวดล้อม 
- สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
เกี่ยวกับ 
 - ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
-รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ 
                 

มาตรฐานที่ 2 ระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
   

๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนา
วิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ 
แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ากับ
นิเทศ ติดตามการประเมินผลของ
สถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 

     ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการ
เรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน เอกสาร
หลักฐานการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูล
ย้อนกลับ ชิ้นงาน/ผลงานของ 
ผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการ
สอน  
สังเกต สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
พฤติกรรมการสอนของครู เช่น  
  - การใช้ค าถามที่หลากหลายระดับเพ่ือ
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง  
  - พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 
  - การมอบหมายงาน 
  - ปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
  - พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียนได้
เรียนรู้จากชุมชน 
ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ
ยั่งยืน 
 
 
             ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ๓.๓ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 

     ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียนได้
เรียนรู้จากชุมชน 
ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ
ยั่งยืน 
 
 
                ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 ๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 
 

     เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงาน/
ผลงานของ 
ผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการ
สอน  
สัมภาษณ์นักเรียน 
  - นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ/หรือร่วม
ประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร   
  - นักเรียนชอบเรียนวิชาใด เพราะเหตุใด 
สัมภาษณ์ครู  
ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย ยอดเยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง    
 (๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 

     หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการ
เรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน เอกสาร
หลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดบันทึก
การเรียนรู้ของนักเรียน  บันทึกผลที่แสดง
ให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ชิ้นงานหรือ
ผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการ
เรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน  สังเกตกระบวนการ
เรียนการสอน 
                    

 
ลงชื่อ  ธนกฤต              ประธานกรรมการ       ลงชื่อ  อลงกรณ ์      กรรมการ  
      (นายธนกฤต    เกตุไชยเลิศ)                            (นายอลงกรณ์   สาระบุตร)  
   ผู้อ านวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  
            
ลงชื่อ  เกียรติศักดิ์        กรรมการ  ลงชื่อ  คมศักดิ์          กรรมการ  ลงชื่อ           ศิริวรรณ        กรรมการและเลขานุการ 
     (ดร.เกียรติศักดิ์    โพธิวฒัน์)           (นายคมศักดิ์    โพธิ์งาม)           (นางศิริวรรณ  ดาวเรือง)           
               ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   หัวหน้างานประกัน 
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