


ค ำน ำ 
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มีองค์ประกอบ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และภาคผนวก ทั้งนี้การน าเสนอรายงานเป็นผลมาจากการน าผลส าเร็จของการด าเนินงานในทุกฝ่าย
มาประมวลผล และน าไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกอีกด้วย 
 
           คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร         
 ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา      
 ตอนที่ 2   การน าเสนอผลการประเมินตนเอง       
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน           
 1. ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพของโรงเรียน        
 2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
 3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา     
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน        
 5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation/Best Practice)     
 6. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ       
 7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      
 8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา     
 9. หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก      
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       
 1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน        
 2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 3. จุดเด่น          
 4. จุดควรพัฒนา          
 5. แนวทางการพัฒนา         
 6. ความต้องการช่วยเหลือ        
 7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
ภาคผนวก  

หน้า 
 
 

1 
1 
1 
3 
3 
8 

12 
15 
41 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
60 
61 
63 
63 
63 
63 
65 

 
  

    
        
 
    



ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที ่1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา รหัสโรงเรียน 1160100018 ที่ตั้งเลขที่ ง 38/9 ถนนดาวดึงส์ ต้าบลปากน้้าโพ 
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  60000  สังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โทรศัพท์ 0-5622-1332, 0-5622-3373  โทรสาร 0-5622-9988  e-mail : photisanschool@hotmail.com 
website : www.photisan.ac.th  
 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2484 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
จ้านวนนักเรียน 3,309 คน จ้านวนครูและบุคลากรของโรงเรียน 148 คน  
 
ตอนที ่2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
     2.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) อยู่ในระดับดีมากและดี คิดเป็น         
ร้อยละ 76.34 
     2.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับจังหวัด สังกัด ศึกษาธิการภาค และระดับประเทศ                   
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่า โดยเฉพาะ          
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า
ระดับจังหวัด สังกัด ศึกษาธิการภาค และระดับประเทศ 
     2.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.20 
     2.4 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และ         
มีความปลอดภัย (หลักฐานเชิงประจักษ์) 
     2.5 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     2.6 ครูทุกคนเข้ารับการพัฒนาทางวิชาชีพ เพ่ือน้าความรู้และวิธีการสู่ผู้เรียน และพัฒนาตนเอง            
คิดเป็นร้อยละ 100 
     2.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง อย่างต่อเนื่อง 
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 3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
     3.1 แผนปฏิบัติงานที่  1 ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง การพูดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างนวัตกรรมให้เพ่ิมมากข้ึน 
     3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC) ให้เพ่ิมมากข้ึน 
 4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ด ี
     4.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
จุดประสงค์ให้ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสามารถน้าไปสู่การประกอบอาชีพได้  
ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน นั่นคือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
     4.2 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการ 4 ฝุาย ด้าเนินการในส่วนบริหาร โดยมีผลที่ดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ส้าหรับคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมงานโรงเรียนเอกชน ศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา 
     4.3 ครูผู้สอนทุกรายวิชาจัดท้าเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ ท้าให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนด้วยความสนุกสนาน เข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนขึ้น 
 5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
     5.1 ความสะอาดและความปลอดภัยของสถานศึกษา 
     5.2 ความเอาใจใส่ดูแลของครูที่มีต่อศิษย์ 
     5.3 กฎระเบียบของสถานศึกษาท่ีมีข้อห้ามในการน้าเครื่องมือสื่อสารมาใช้ภายในบริเวณโรงเรียน 
     5.4 การมีแก้วน้้า ผ้าเช็ดหน้า ส่วนตัวของนักเรียน/ครู เพ่ือส่งเสริมด้านสุขอนามัย 
 6) โรงเรียนได้ด้าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
     6.1 ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โดยมีโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เขียน และสื่อสาร           
การเขียนภาษาไทยวันละค้า จัดให้มีการน้าเสนอหน้าชั้นเรียนในแต่ละรายวิชา 
     6.2 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การพูดภาษาอังกฤษแนะน้า
ตนเอง การน้าเสนอผลงานโครงงาน การเขียนภาษาอังกฤษวันละค้า การจัดประกวดแข่งขันการพูด (speech) 
     6.3 การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning เน้นกระบวนการคิด เรียนรู้ จากสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ้าลอง การเรียนรู้จากปัญหา และลงมือปฏิบัติในทุกรายวิชา รวมถึงการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
 
 
     ลงนาม.................................................... ผู้อ้านวยการ 
            ( นางศิวารมย์  ศิริภาพ ) 
                วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา รหัสโรงเรียน 1160100018  
       ที่ตั้งเลขท่ี ง 38/9 ถนนดาวดึงส์ ต้าบลปากน้้าโพ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์   0-5622-1332 ,   0-5622-3373                  
โทรสาร 0-5622-9988  e-mail : photisanschool@hotmail.com  website : www.photisan.ac.th  
        ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2484 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
จ้านวนนักเรียน 3,309 คน จ้านวนครูและบุคลากรของโรงเรียน 148 คน  
      ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 
    นิติบุคคล 
    ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด/บริษัท 
    มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
    มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
    มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
    อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ.................................     
 ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 
    สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
 การจัดการเรียนการสอน 
   ปกต ิ (สามัญศึกษา) 
   English  Program ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
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 1.2 จ านวนห้องเรียน / ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่
มีความต้องการ

พิเศษ 

รวม
จ านวน
ผู้เรียน 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 
ระดับก่อนประถมศึกษา 
เตรียมอนุบาล 1 - 16 19 - - 35 
อนุบาลปีที่ 1 5 - 75 92 - - 167 
อนุบาลปีที่ 2 6 - 99 112 - - 211 
อนุบาลปีที่ 3 6 - 104 108 - - 212 

รวม 18 - 294 331 - - 625 
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 - 130 137 - - 267 
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 - 101 146 - - 247 
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 - 119 139 - - 258 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 - 112 106 - - 218 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 - 107 109 - - 216 
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 - 140 132 - - 272 

รวม 29 - 709 769 - - 1,478 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 - 151 162 - - 313 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 - 145 170 - - 315 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 - 137 111 - - 248 

รวม 17 - 433 443 - - 876 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 - 54 62 - - 116 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 - 46 57 - - 103 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 - 54 57 - - 111 

รวม 6 - 154 176 - - 330 
รวมทั้งสิ้น 70 - 1,590 1,719 - - 3,309 
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 1.3 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3.1  สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / 
  ผู้อ้านวยการ 

- - 1 - 1 

- รอง/ผู้อ้านวยการ - - - 1 1 
รวม - - 1 1 2 

2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
- ครูบรรจุ - 22 - - 22 
- ครูอัตราจ้าง - 3 - - 3 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ - 32 1 - 33 
- ครูอัตราจ้าง - 18 - - 18 
- ครูต่างชาติ - 1 1 - 2 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจุ - 31 5 - 36 
- ครูอัตราจ้าง - 11 - - 11 

รวม - 118 7 0 125 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าที ่ - 17 - - 17 
- เจ้าหน้าที่ (ไม่บรรจุ) - 1 - - 1 

5. อ่ืนๆ      
    - ครูจ้างพิเศษ - - 3 - 3 

รวม - 18 3 0 21 
รวมทั้งสิ้น - 136 11 1 148 
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สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 
   จ้านวนผู้เรียนต่อครู    25  :  1 
   จ้านวนผู้เรียนต่อห้อง  30  :  1 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        ระดับประถมศึกษา 
   จ้านวนผู้เรียนต่อครู    25  :  1 
   จ้านวนผู้เรียนต่อห้อง  40  :  1 
       ระดับมัธยมศึกษา 
   จ้านวนผู้เรียนต่อครู    20  :  1 
   จ้านวนผู้เรียนต่อห้อง  40  :  1 
  
  1.3.2 สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีท่ี 1 ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ้านวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
   กรณีท่ี 2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา                      
        ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ้านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 19 6 - - - - 
ภาษาไทย - - 8 - 5 - 
คณิตศาสตร์ - - 10 - 6 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 8 - 11 - 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - 6 - 7 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 - 3 - 
ศิลปะ - - 6 - 4 - 
การงานอาชีพ - - 2 - 2 - 
ภาษาต่างประเทศ - - 10 - 9 - 
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  1.3.3 สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ้านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

 กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 
53 32 

- เนตรนารี 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - - 
- อ่ืนๆ...ให้ระบุ - - 

 กิจกรรมแนะแนว 29 23 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 53 47 

 
  1.3.4 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ 

จ้านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ้านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส้ารอง 27 20 7 20 - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  25 15 10 15 - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 33 27 6 16 - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 85 62 23 51 - 
 
 1.3.5 สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จ านวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปีที่รับการอบรม 

2 คน ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี พ.ศ.2561 
40 คน เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม 

(กล้าแผ่นดิน) 
ปี พ.ศ.2562 
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา “ความรู้ดี มีคุณธรรม สุขภาพน้า กิจกรรมเลิศ” 

วิสัยทัศน์  “ เป็นโรงเรียนที่ทันสมัย ก้าวไกลทางวิชาการ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
น้อมน้าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นคนเก่ง บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ การบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ”  

พันธกิจ 1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ 
2. พัฒนาระบบกิจการนักเรียน 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ 
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน   

เปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด   
ค้านวณ สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด 
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน้าไปใช้และเผยแพร่ 
 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร             
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างานอย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม 
 5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเปูาหมาย
ทีส่ถานศึกษาก้าหนด 
 6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท้างานหรืองานอาชีพ 
  7) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด 
เป็นแบบอย่างได ้
 8) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
     9) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
     10) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก้าหนด  
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เปูาหมาย (ต่อ) 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
        1) ด้าเนินการก้าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ให้ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
     2) ด้าเนินการพัฒนาการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการน้าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
     3) ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  
     4) พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครู และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
งาน 
     5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
     6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
         1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถน้าไปจัดกิจกรรม
ได้จริง  และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมี
การเผยแพร่ 
         2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค้านวณสูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด 
 2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน้าไปใช้ และ
เผยแพร่  
      4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
   5) พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา          
สูงกว่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด 
      6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท้างานหรืองานอาชีพ 
   7) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สูงกว่าเปูาหมายที่สถาน 
ศึกษาก้าหนด เป็นแบบอย่างได ้
  8) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย             
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
   9) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  
 10) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเปูาหมาย           
ที่สถานศึกษาก้าหนด  
        11) ด้าเนินการก้าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ให้ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    12) ด้าเนินการพัฒนาการจัดระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพชัดเจน               
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการน้าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่ าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
    13) ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  
    14) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้อง 
การของครู และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ (ต่อ)     15) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
    16) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
        17) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้                   
ที่สามารถน้าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
        18) ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
  19) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    20) พัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเปูาหมาย ในการจัดการเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 21) ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

เอกลักษณ์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      “ การแสดงพ้ืนบ้านกลองยาวโพฒิสาร ” 

อัตลักษณ์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 “ นักเรียนทันสมัย เป็นคนดี มีสุขภาพดี กล้าแสดงออก มีความพอเพียง ”  
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

 
ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เปูาหมาย ผลส้าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 

1. โครงการส่งเสรมิ
รักการอ่าน เขียน 
และสื่อสาร 

2416 ยอด
เยี่ยม 

93 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 1.1 
(ป.1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 9 

2. โครงการส่งเสรมิ
การคิดค้านวณ 

2416 ยอด
เยี่ยม 

91.62 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 1.1 
(ป.1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

3. โครงการส่งเสรมิ
การคิดวิเคราะห์ 
และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

2416 ยอด
เยี่ยม 

92 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 1.1 
(ป.2) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

4. โครงการส่งเสรมิ
นักเรียนสร้าง
นวัตกรรม 

2416 ยอด
เยี่ยม 

91.60 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 1.1 
(ป.3) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

5. โครงการส่งเสรมิ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2550 ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 1.1 
(ป.4) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2, 4 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
 

6. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 

2416 ยอด
เยี่ยม 

91.49 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 1.1 
(ป.5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

7. โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและ
อาชีพ 

2416 ยอด
เยี่ยม 

96 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 1.1 
(ป.6) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 2, ข้อ 7 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
 

8. โครงการส่ง เสริม
คุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์และค่านยิม 
ที่ดีของนักเรียน 

2416 ยอด
เยี่ยม 

 

92.64 
 

ยอด
เยี่ยม 

 

มฐ 1.2 
(ป.1) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ข้อ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
 

9. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี 
ไทย และภูมิปญัญา
ไทย 
 

2416 ยอด
เยี่ยม 

 
 

92.57 
 
 
 

ยอด
เยี่ยม 

 
 

มฐ 1.2 
(ป.2) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เปูาหมาย ผลส้าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
 

10. โครงการสาน
สัมพันธ์เชื้อชาติ 
และศาสนา 

2443 ยอด
เยี่ยม 

92.26 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 1.2 
(ป.3) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
 

11. โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

2523 ยอด
เยี่ยม 

95.07 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 1.2 
(ป.4) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3, 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

- 

ยุทธศาสตร์ที่  
11 - 12 

12. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียน 

91 ยอด
เยี่ยม 

94 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 2.1 
มฐ 2.2 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 

13. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

91 ยอด
เยี่ยม 

92.33 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 2.2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 13 
 

14. โครงการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

90 ยอด
เยี่ยม 

92 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 2.3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 14 
 

15. โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

92 ดีเลิศ 93 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 2.4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3, ข้อ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 15 
 

16. โครงการปรับ
ภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู ้

90 ยอด
เยี่ยม 

92 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 2.5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 16 
 

17. โครงการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจดัการ 

90 ยอด
เยี่ยม 

94.75 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 2.6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 17 
 

18. โครงการ
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส้าคัญ 
 
 

94 ยอด
เยี่ยม 

95.83 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 3.1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เปูาหมาย ผลส้าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 18 
 

19. โครงการ
ส่งเสริมครูใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู ้

90 ยอด
เยี่ยม 

92 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 3.2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 19 
 

20. โครงการบริหาร
จัดการ 
ช้ันเรียนเชิงบวก 

92 ยอด
เยี่ยม 

93 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 3.3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 20 
 

21. โครงการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียน 

91 ยอด
เยี่ยม 

92 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 3.4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 21 
 

22. โครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

92 ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 3.5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3,  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

- 

23. โครงการ
ส่งเสริมชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ 

90 ยอด
เยี่ยม 

92.50 ยอด
เยี่ยม 

มฐ 3.5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3,  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

- 
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       4.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
     1) ความสามารถในการอ่าน 
         จากการทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์ จัดโดยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
         ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียง คิดเป็น
ร้อยละ 91.83 การอ่านรู้เรื่องคิดเป็นร้อยละ 85.19 และคะแนนรวม 2 สมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 88.51                
(ภาพที่ 1) และมีคะแนนจ้าแนกตามระดับคุณภาพ โดยมีคะแนนอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
87.54 คะแนนการอ่านรู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.13 และคะแนนรวม 2 สมรรถนะคิดเป็นร้อยละ 85.28 (ภาพที่ 2) 
 

 
ภาพที่ 1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

 
 

 

ภาพที่ 2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
จ้าแนกตามระดับคุณภาพ  

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 91.83 85.19 88.51

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 68.79 72.39 70.59

คะแนนเฉลี่ยศธ.ภาค 70.50 74.13 72.32

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 70.77 73.33 72.05

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66
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       การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน สามารถประเมินได้จากผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในด้านการอ่าน พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินด้านการอ่านอยู่ในระดับดีเยี่ยมและดี (ภาพท่ี 3) 

 
ภาพที่ 3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน จากการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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     2) ความสามารถในการเขียน 
         การประเมินความสามารถในการเขียนของนักเรียน สามารถประเมินได้จากผลการ

ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในด้านการเขียน 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการเขียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมและดี (ภาพท่ี 4) 

 
ภาพที่ 4  ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน จากการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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     3) ความสามารถในการสื่อสาร 
        การประเมินความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน สามารถประเมินได้จากผลการ

ประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในด้านการสื่อสาร 
พบว่า นักเรียนทั้งหมดมีความสามารถในการสื่อสารอยู่ในระดับดีเยี่ยมและดี (ภาพท่ี 5) 

 
ภาพที่ 5 ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ด้านการสื่อสาร 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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     4) ความสามารถในการคิดค านวณ 
         ความสามารถในการคิดค้านวณของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ สามารถพิจารณาได้จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาได้ก้าหนด (ภาพท่ี 6) 
 

 
ภาพที่ 6 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป  
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         4.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
        การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สามารถ
ประเมินได้จากผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในด้านการคิด พบว่า นักเรียนทั้งหมดมีความสามารถในการคิดอยู่ในระดับดีเยี่ยมและดี (ภาพท่ี 7) 

 
ภาพที่ 7 ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ด้านการคิด จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
    2) ความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
        ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของผู้เรียน สามารถดูได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยครูจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนฝึกทักษะการท้างานเป็นกลุ่ม การวางแผนในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
เรื่องราวหรือหัวข้อต่าง ๆ เพ่ือหาข้อมูลมาประกอบเหตุผลในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา 
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    3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
       ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถประเมินได้จากสมรรถนะผู้เรียน ด้านการแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมและดี  (ภาพที่ 8) 

 
ภาพที่ 8 ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านการแก้ปัญหา จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
    4.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการน้าความรู้มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งการท้าโครงงาน ชิ้นงาน ทั้งใน
ส่วนของการบูรณาการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน เช่น การประดิษฐ์เก้าอ้ีจากขวดน้้า การท้าโครงงานวิชา
วิทยาศาสตร์ ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนน้าเสนอนวัตกรรมของตนเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์น้าเสนอนวัตกรรม และ
แบ่งปันกับบุคคลอ่ืน 
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    4.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 พิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งประเมินจาก 1. เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 2. มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี        
3. สามารถน้าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง 4. ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5. มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมและดี คิดเป็นร้อยละ 100         
(ภาพท่ี 9) 

 
ภาพที่ 9 ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ้าแนกตามระดับคุณภาพ  
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    4.1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของเขตพื้นที่ฯ 
      ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 267 231 86.52 247 182 73.68 258 168 65.12 
ภาษาไทย 267 247 92.51 247 236 95.55 258 219 84.88 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 267 171 64.04 247 167 67.61 258 140 54.26 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 267 254 95.13 247 234 94.74 258 168 65.12 
วิทยาศาสตร์ 267 220 82.40 247 218 88.26 258 178 68.99 
ประวัติศาสตร์ 267 236 88.39 247 223 90.28 258 178 68.99 
สังคมศึกษาฯ  267 267 100 247 247 100 258 161 62.40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 267 267 100 247 247 100 258 258 100 
หน้าที่พลเมือง 267 259 97.00 247 247 100 258 240 93.02 
การงานอาชีพฯ 267 267 100 247 247 100 258 258 100 
ศิลปะ 267 267 100 247 247 100 258 258 100 
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      ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 218 155 71.10 216 153 70.83 272 218 80.15 
ภาษาไทย 218 193 88.53 216 216 100 272 253 93.01 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 218 117 53.67 216 185 85.65 272 199 73.16 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 218 126 57.80 216 175 81.02 272 193 70.96 
วิทยาศาสตร์ 218 177 81.19 216 211 97.69 272 222 81.62 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 218 199 91.28 216 159 73.61    
ประวัติศาสตร์ 218 199 91.28 216 165 76.39 272 239 87.87 
สังคมศึกษาฯ 218 218 100 216 192 88.89 272 272 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 218 218 100 216 216 100 272 255 93.75 
หน้าที่พลเมือง       272 272 100 
การงานอาชีพฯ 218 218 100 216 216 100 272 272 100 
ศิลปะ 218 218 100 216 216 100 272 272 100 
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      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 313 181 57.83 315 218 69.21 248 200 80.65 
คณิตศาสตร์ 313 196 62.62 315 206 65.40 248 190 76.61 
วิทยาศาสตร์ 313 269 85.94 315 255 80.95 248 127 51.21 
สังคมศึกษาฯ 313 289 92.33 315 236 74.92 248 159 64.11 
ประวัติศาสตร์ 313 199 63.58 315 305 96.83 248 168 67.74 
สุขศึกษา 313 272 86.90 315 275 87.30 248 244 98.39 
พลศึกษา 313 313 100 315 310 98.41 248 248 100 
ทัศนศิลป์ 313 313 100 315 315 100 248 247 100 
ศิลปะ (นาฏศิลป์) 313 313 100 315 313 99.37 248 248 100 
การงานอาชีพฯ 313 313 100 315 306 97.14 248 247 100 
เทคโนโลยี       248 224 90.32 
ภาษาต่างประเทศ 313 126 40.26 315 106 33.65 248 132 53.23 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 313 213 68.05 315 201 63.81 248 179 72.18 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 313 270 86.26 315 216 68.57 248 181 72.98 
หน้าที่พลเมือง 313 304 97.12 315 260 82.54 248 224 90.32 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 313 182 58.15 315 168 53.33 248 124 50.00 
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      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.4 ม.5 ม.6 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3    

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3    

ข้ึนไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 116 107 92.24 103 103 100.00 111 86 77.48 
คณิตศาสตร์ 116 40 34.48 103 94 91.26 111 86 86.49 
วิทยาศาสตร์ )ชีวภาพ(  116 102 87.93    111 101 90.99 
วิทยาศาสตร์ )กายภาพ(     103 34 33.01    
สังคมศึกษา (ศาสนา/
หน้าที่) 

116 93 80.17 103 85 82.52 111 73 65.77 

สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์/
เศรษฐศาสตร์) 

116 106 91.38 103 98 95.15 111 106 95.50 

ประวัติศาสตร์ 116 102 87.93    111 90 81.08 
สุขศึกษา 116 115 99.14 103 103 100 111 90 81.08 
ทัศนศิลป์ 116 116 100 103 103 100 111 111 100 
การงาน (คอมพิวเตอร์) 116 116 100 103 103 100 111 111 100 
ภาษาต่างประเทศ 116 51 43.97 103 73 70.87 111 96 86.49 
คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 116 84 72.41 103 27 26.21 111 32 28.83 
ฟิสิกส์ เพ่ิมเติม 116 18 15.52 103 5 4.85 111 21 18.92 
เคมี เพ่ิมเติม 116 68 58.62 103 77 74.76 111 49 44.14 
ชีววิทยา เพ่ิมเติม 116 72 62.07 103 95 92.23 111 81 72.97 
โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

116 112 96.55 103 84 81.55    

หน้าที่พลเมือง 116 116 100    111 111 100 
พลศึกษา )บาสเกตบอล(  116 116 100 103 103 100 111 111 100 
ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 116 61 52.59 103 60 58.25 111 35 31.53 
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       2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
   ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 267 250 93.63 247 247 100 258 195 75.58 
ภาษาไทย 267 267 100 247 247 100 258 255 98.84 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 267 259 97 247 247 100 258 179 69.38 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 267 267 100 247 247 100 258 239 92.64 
วิทยาศาสตร์ 267 267 100 247 242 97.98 258 215 83.33 
ประวัติศาสตร์ 267 267 100 247 247 100 258 258 100 
สังคมศึกษาฯ 267 267 100 247 247 100 258 258 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 267 267 100 247 247 100 258 258 100 
หน้าที่พลเมือง 267 267 100 247 247 100 258 258 100 
การงานอาชีพฯ 267 267 100 247 247 100 258 258 100 
ศิลปะ 267 267 100 247 247 100 258 258 100 
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  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 218 211 96.79 216 216 100 272 272 100 
ภาษาไทย 218 218 100 216 216 100 272 272 100 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 218 218 100 216 216 100 272 256 94.12 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 218 202 92.66 216 216 100 272 264 97.06 
วิทยาศาสตร์ 218 218 100 216 216 100 272 269 98.90 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 218 218 100 216 216 100    
ประวัติศาสตร์ 218 218 100 216 216 100 272 272 100 
สังคมศึกษาฯ 218 218 100 216 216 100 272 272 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 218 218 100 216 216 100 272 272 100 
หน้าที่พลเมือง       272 272 100 
การงานอาชีพฯ 218 218 100 216 216 100 272 272 100 
ศิลปะ 218 218 100 216 216 100 272 272 100 
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  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
2.5 ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 313 255 81.47 315 278 88.25 248 245 98.79 
คณิตศาสตร์ 313 293 93.61 315 292 92.70 248 225 90.73 
วิทยาศาสตร์ 313 302 96.49 315 307 97.46 248 220 88.71 
สังคมศึกษาฯ 313 312 99.68 315 265 84.13 248 223 89.92 
ประวัติศาสตร์ 313 275 87.86 315 312 99.05 248 210 84.68 
สุขศึกษา 313 293 93.61 315 299 94.92 248 248 100 
พลศึกษา 313 313 100 315 315 100 248 248 100 
ทัศนศิลป์ 313 313 100 315 315 100 248 248 100 
ศิลปะ )นาฏศิลป์(  313 313 100 315 315 100 248 248 100 
การงานอาชีพฯ 313 313 100 315 314 100 248 248 100 
เทคโนโลยี       248 248 100 
ภาษาต่างประเทศ 313 207 66.13 315 186 59.05 248 200 80.65 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 313 288 92.01 315 289 91.75 248 228 91.94 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 313 308 98.40 315 283 89.84 248 233 93.95 
หน้าที่พลเมือง 313 310 99.04 315 290 92.06 248 242 97.58 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 313 265 84.66 315 285 90.48 248 174 70.16 
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  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 
ม.4 ม.5 ม.6 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
2.5 ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ  
2.5 ข้ึนไป 

ร้อยละ 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ  
2.5 ข้ึนไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 116 116 100 103 103 100 111 110 99.10 
คณิตศาสตร์ 116 56 48.28 103 99 96.12 111 103 92.79 
วิทยาศาสตร์ )ชีวภาพ(  116 107 92    111 106 95.50 
วิทยาศาสตร์ )กายภาพ(     103 72 69.90    
สังคมฯ (ศาสนา/หน้าที่) 116 105 91 103 92 89 111 93 84 
สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์/
เศรษฐศาสตร์) 

116 113 97 103 101 98 111 111 100 

ประวัติศาสตร์ 116 112 97    111 99 89 
สุขศึกษา 116 116 100 103 103 100 111 99 89 
ทัศนศิลป์ 116 116 100 103 103 100 111 111 100 
การงาน )คอมพิวเตอร์(  116 116 100 103 103 100 111 111 100 
ภาษาต่างประเทศ 116 82 70.69 103 102 99.03 111 98 88.29 
คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 116 108 93.10 103 36 34.95 111 64 57.66 
ฟิสิกส์ เพ่ิมเติม 116 30 25.86 103 22 21.36 111 37 33.33 
เคมี เพ่ิมเติม 116 82 70.69 103 103 100 111 76 68.47 
ชีววิทยา เพ่ิมเติม 116 99 85.34 103 103 100 111 99 89.19 
โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

116 115 99.14 103 92 89.32    

หน้าที่พลเมือง 116 116 100    111 111 100 
พลศึกษา )บาสเกตบอล(  116 116 100 103 103 100 111 111 100 
ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 116 88 75.86 103 77 74.76 111 58 52.25 
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       3) ผลการทดสอบระดับชาติ 
  1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
           จากการทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียง คิดเป็นร้อยละ  91.83 การอ่านรู้เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 85.19 และคะแนนรวม 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 88.51 (ภาพที่ 10) เมื่อจ้าแนกตามระดับคุณภาพ
แล้ว มีคะแนนการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.54 การอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 81.13 และรวม 2 ด้านอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.28 (ภาพที่ 11) 

 

 
ภาพที่ 10 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  

 

ภาพที่ 11 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 91.83 85.19 88.51

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 68.79 72.39 70.59

คะแนนเฉลี่ยศธ.ภาค 70.50 74.13 72.32

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 70.77 73.33 72.05

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66
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  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา              

2560 - 2562 ด้วยคะแนน  T- Score พบว่า ผลการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 

ลดลงจากปีการศึกษา 2560 ส่วนปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2561 ทั้งด้านการอ่านออกเสียง และ 

การอ่านรู้เรื่อง (ภาพที่ 12) 

 

ภาพที่ 12 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 

ปีการศึกษา 2560 65.62 61.79 63.77

ปีการศึกษา 2561 63.71 57.25 55.98

ปีการศึกษา 2562 65.97 61.68 57.61
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  2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (National Test : NT)  
      จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีค่าเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็น 59.93                 
ด้านภาษาไทย คิดเป็น 62.94 และมีค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน คิดเป็น 61.43 (ภาพที่ 13) และเมื่อจ้าแนกตามระดับ
คุณภาพแล้ว พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมากและดี คิดเป็นร้อยละ 76.34 (ภาพที่ 14) 

 
ภาพที่ 13 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) 

 
 

 
ภาพที่ 14 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (NT) 

จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 59.93 62.94 61.43

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 41.55 45.68 43.61

คะแนนเฉลี่ยศธ.ภาค 42.96 45.08 44.02

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 44.88 48.33 46.61

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70

0
10
20
30
40
50
60
70

29.06 

39.92 

31.78 

47.28 

38.37 

37.98 

21.31 

15.89 

25.96 

2.32 

5.81 

4.26 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

รวม 2 ด้าน 

ความสามารถด้านภาษาไทย 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
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 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า ในปี
การศึกษา 2561 มีคะแนนผลการประเมินเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ส่วนในปีการศึกษา 2562 มีคะแนนผล
การประเมินลดลงเล็กน้อยจากปีการศึกษา 2561 แต่มากกว่าปีการศึกษา 2560 (ภาพท่ี 15) 

 
ภาพที่ 15 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียน 59.36 62.11 61.43

จังหวัด 44.77 49.21 43.61

ศึกษาธิการภาค 44.19 48.63 44.02

สังกัด 46.89 50.91 46.61

ประเทศ 45.25 49.48 45.70
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  3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
             ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในสามช่วงชั้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชา มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับจังหวัด สังกัด ศึกษาธิการภาค และประเทศ (ภาพที่ 16 และ ภาพที่ 17) ส้าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา
คณิตศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด สังกัด ศึกษาธิการภาค และประเทศ ส่วนวิชาภาษาไทย สังคม
ศึกษา ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าคะแนนในระดับประเทศเล็กน้อย (ภาพที่ 18) 

 
ภาพที่ 16 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 
ภาพที่ 17 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 58.33 55.51 41.14 48.48

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.64 32.96 31.85 34.81

คะแนนเฉลี่ยสังกัด 52.13 43.78 36.71 38.96

คะแนนเฉลี่ยระดับศธ.ภาค 48.39 31.89 31.75 34.50

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 60.92 40.91 30.55 32.22

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.69 32.06 26.03 29.65

คะแนนเฉลี่ยสังกัด 53.81 36.02 27.14 29.98

คะแนนเฉลี่ยระดับศธ.ภาค 53.74 31.29 25.43 29.49

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07
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ภาพที่ 18 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2560 -  2562    
ด้วยคะแนน  T- Score พบว่า ผลการทดสอบของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น (ภาพที่ 19) ส่วนผลการทดสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่าวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น (ภาพที่ 20) ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย (ภาพท่ี 21) 
 

 

ภาพที่ 19 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560 - 2562  

 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 41.20 35.07 28.33 26.15 27.18

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 41.10 35.21 28.31 25.14 29.14

คะแนนเฉลี่ยสังกัด 39.59 34.43 31.21 25.06 28.55

คะแนนเฉลี่ยระดับศธ.ภาค 40.27 34.62 26.54 23.32 28.16

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 35.07 29.20 25.41 29.20
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม 

ปีการศึกษา 2560 57.46 62.34 55.33 56.66 58.20

ปีการศึกษา 2561 57.41 61.42 54.39 56.99 57.51

ปีการศึกษา 2562 56.45 61.70 55.21 59.28 58.29
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ภาพที่ 20 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2560 - 2562  

 

 

ภาพที่ 21 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2560 - 2562  

 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม 

ปีการศึกษา 2560 54.68 53.78 52.59 51.97 53.30

ปีการศึกษา 2561 55.12 51.22 51.12 52.60 52.61

ปีการศึกษา 2562 53.77 55.60 52.41 52.49 53.62
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม 

ปีการศึกษา 2560 50.24 48.58 48.31 49.39 48.91 49.17

ปีการศึกษา 2561 49.83 52.12 49.76 50.97 50.65 50.54

ปีการศึกษา 2562 49.32 49.28 49.38 50.41 48.24 49.44
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    4.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ 
           นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ จะสร้างความรู้พ้ืนฐาน
ให้กับผู้เรียนแล้ว ทางโรงเรียนด้าเนินการพัฒนางานด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียน โดยด้าเนินการพัฒนาครู บุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านงานอาชีพ เพ่ือให้มีความช้านาญก่อนที่จะลงมือสอนให้กับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ได้แก่ 
งานเดคูพาจ งานร้อยมาลัย งานใบตอง งานแกะสลัก และตัดแต่งทรงผม โดยในแต่ละกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น        
ได้จัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในช่วงชั้นนั้น 
    นอกจากนั้นทางโรงเรียนมีการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้แก่นักเรียนในวันวิชาการ ได้แก่ การท้าขนมไทย การท้าสบู่ การท้าเครื่องปั้นดินเผา การท้าพวงกุญแจ             
การต้าส้มต้า เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพมากข้ึน 
 4.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      4.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 96.20 (ภาพท่ี 22) 

 
ภาพที่ 22 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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    2) สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
       ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้ เรียน ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 5 ด้าน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เมื่อสรุปผลการประเมินแล้วพบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.35 (ภาพท่ี 23) 

 
ภาพที่ 23 ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89.14 

94.33 

79.84 

90.83 

91.20 

100 

98.08 

78.10 

81.05 

99.14 

99.03 

99.10 

10.86 

5.67 

20.16 

9.17 

8.80 

1.92 

21.90 

18.95 

0.86 

0.97 

0.90 

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

ดีเยี่ยม ด ี ปรับปรุง 
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    3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
        ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี และพอใช้ (ภาพที่ 24) 

 
ภาพที่ 24 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 4.2.2 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
        ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย จิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมแต่ละช่วงวัย 
        โรงเรียนให้ความส้าคัญในด้านสุขอนามัยของนักเรียน มีการตรวจความสะอาดภาชนะใส่อาหารของ       
ผู้ประกอบการร้านขายอาหารในโรงเรียน โดยมีครูแกนน้า อย.น้อย และนักเรียนแกนน้า อย.น้อย หากพบสาร
ปนเปื้อนจะมีการแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข 
         ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมออกก้าลังกายแอโรบิค เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จัดท้า
โครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจ
สายตา ให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก โดยมีครูอนามัยของโรงเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาด้าเนินการ          
โดยสามารถสรุปผลภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีน้้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ได้ดังนี้ (ภาพท่ี 25) 

49.81 

55.87 

36.43 

55.96 

61.57 

77.57 

33.23 

48.57 

37.50 

50.86 

30.10 

52.25 

50.19 

44.13 

63.18 

44.04 

38.43 

22.43 

66.77 

51.11 

62.50 

46.55 

69.90 

46.85 

0.39 

0.32 

2.59 

0.90 

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
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ภาพที ่25 รายงานภาวะการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 

5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียน ขั้นพ้ืนฐาน 
2. การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ขั้นพ้ืนฐาน 
3. จัดท้าเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.70 

10.00 

6.92 

15.14 

8.29 

14.96 

8.92 

13.92 

18.15 

17.24 

14.56 

21.62 

7.84 

10.00 

8.46 

10.55 

11.52 

9.12 

7.64 

6.65 

6.45 

7.76 

4.85 

12.61 

4.48 

5.60 

5.77 

5.05 

11.06 

6.93 

5.73 

7.28 

5.24 

3.45 

7.77 

9.01 

69.78 

67.20 

71.15 

61.01 

61.29 

57.30 

69.43 

62.97 

59.68 

67.24 

71.84 

51.35 

4.85 

4.00 

5.77 

6.88 

4.61 

6.93 

4.14 

5.70 

6.45 

1.72 

0.97 

2.70 

3.36 

3.20 

1.92 

1.38 

3.23 

4.74 

4.14 

3.48 

4.03 

2.59 

2.70 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 
ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม สมส่วน ค่อนข้างผอม ผอม 
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6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 
ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. รางวัลมาตรฐานสุขาภิบาล 
อาหาร 

เกียรติบัตร ระดับ 
ดีมาก 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กรมอนามยั - 

2. การประกวดค่ายย่อย งาน
ชุมนุมลูกเสือส้ารองแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1 

เกียรติบัตรชนะเลิศ เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้ านั ก ง านลู ก เ สื อ
แห่งชาติ กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

- 

3. การแข่งขันสวนสนามของ
นักศึกษาวิชาทหารหญิง (กอง
พันสวนสนามที่ 8) 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที่ 31 

- 

4. รางวัลเชิดชูเกียรติผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)      
ปีการศึกษา 2561-2562 

รางวัลเชิดชูเกียรติ 
ระดับเหรียญ
ทองแดง 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ส้านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

- 

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท้า   
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช้านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์    
(Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
 
 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส้าหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ   
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดี ดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ยังไม่ได้รับการประเมิน ยังไม่ได้รับการประเมิน 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
  สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 
 
 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อย
ละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ 
สื่อสาร และการคิดค้านวณ 

  90 2684 2487 92.66 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก้าหนด 

    2496 93  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก้าหนด 

    2496 93  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก้าหนด 

    2496 93  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค้านวณในแต่ละดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถาน 
ศึกษาก้าหนด 

    2459 91.62  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  90 2684 2470 92 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ้าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    2470 92  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย แลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น  

    2470 92  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

    2470 92  
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ประเด็นพิจารณา 
 
 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อย
ละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   90 2684 2459 91.60 ยอดเยี่ยม 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท้างาน
เป็นทีม 

    2459 91.60  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง      
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ          
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด   
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

    2459 91.60  

4 มี ค ว ามส ามา รถ ในกา ร ใ ช้ เ ทค โน โ ลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  95 2684 2684 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    2684 100  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท้างานอย่างสร้างสรรค์ และ
มีคุณธรรม 

    2684 100  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  90 2684 2456 91.49 ยอดเยี่ยม 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

    2684 100  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐาน
เดิม 

    2495 92.93  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ
อื่น ๆ 
 

    2189 81.55  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
 
 

  95 2684 2577 96 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้ เรียนมีความรู้  ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  
 

    2577 96  
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 6.2 ร้อยละของผู้ เรียนมีความรู้  ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ท้างานหรืองานอาชีพ 

    2577 96  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก้าหนด 

  90 2684 2487 92.64 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    2487 92.64  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส้านึก
ตามที่สถานศึกษาก้าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    2487 92.64  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   90 2684 2485 92.57 ยอดเยี่ยม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่ 

เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

    2485 92.57  

2.2 ร้อยละของผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

    2485 92.57  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  91 2684 2477 92.26 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

    2477 92.26  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   94 2684 2551 95.04 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

    2557 95.25  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

    2546 94.83  

สรุปผลการประเมิน 93.63 ยอดเยี่ยม 
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แปลผลระดับคุณภาพ        
ก้าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     

 ยอดเยี่ยม ร้อยละ   90.00 – 100    

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1  
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
     ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดท้าโครงการ / กิจกรรม ที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร ของนักเรียนทุกระดับชั้น คือ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เขียน และสื่อสาร และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการคิดค้านวณ นอกเหนือจากการเรียนการสอน
ในเวลาปกติ อาทิ เช่น ช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติ พักกลางวัน และมีการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ในทุก
ระดับชั้น ในส่วนของความสามารถในการสื่อสารนักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะจาก
ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบของการใช้ความสามารถในการฟัง การพูด และการเขียน 
 2. จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
กิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และคิดแก้ปัญหา รวมถึงความสามารถอ่ืนๆ ครูผู้สอนในทุกรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถ
ประเมินทักษะต่างๆ ของผู้เรียนได้จากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ และการ
ประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน เป็นรายบุคคล ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     จากการที่นักเรียนแต่ละคนมีองค์ความรู้ ประกอบกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึ งคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเอง บางงานเป็นงานคู่ บางชิ้นงานเป็นกลุ่ม อาทิ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ ชิ้นงานกลุ่มงานอาชีพ 
โครงงาน/ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงงานวิชานาฏศิลป์ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีโอกาสที่ต้องฝึกใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองและสังคมในการเรียนรู้ การท้างานอย่างมีคุณภาพ และ 
มีคุณธรรม โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารด้านเทคโนโลยี 
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 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     5.1 นักเรียนร้อยละ 100 บรรลุการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     5.2 ร้อยละ 92.93 ของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
     5.3 ร้อยละ 81.55 ของผู้เรียน มีความก้าวหน้าจากผลการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, O - NET)  
    6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ ทั้งนี้ครูและบุคลากรจะได้รับการพัฒนา และฝึกปฏิบัติให้ช้านาญก่อนลงมือสอน
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ งานเดคูพาจ งานร้อยมาลัย งานใบตอง ศิลปะของ
การวาดและระบายสี ฝึกท้ากระทงลอย งานตัดแต่งทรงผม งานฝีมือจากวิทยาลัยในวัง ซึ่งจัดให้ตามความ
เหมาะสมของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น แต่ละวัย เมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสได้ปฏิบัติด้วยตนเองจนส้าเร็จ ท้าให้เกิดความ
มั่นใจ ภูมิใจในผลงาน เกิดเจตคติที่ดีในการท้างาน และสามารถน้าไปสู่อาชีพได้ในโอกาสต่อไป 
 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     จากการประเมินของครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ          
ในด้านความซื่อสัตย์และมีวินัยของผู้เรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่  6 พบว่า ผู้เรียน          
ร้อยละ 99.63 มีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่โรงเรียนก้าหนด คือ สูงกว่าระดับคุณภาพ 1  
     นอกจากนี้นักเรียนเป็นผู้มีค่านิยมและจิตส้านึกตามที่สถานศึกษาก้าหนดในด้านอยู่อย่างพอเพียงและ 
มีจิตสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 96.46  
 2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ด้วยครูผู้สอนในทุกระดับชั้นและแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้             
บูรณาการท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ และภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้และสาธิต และประเมินจากการท้าใบงาน ตอบค้าถาม แสดงความคิดเห็น 
จัดท้ารายงาน แสดงผลงาน 
     สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้ง               
ภูมิปัญญาไทย ในโอกาสต่างๆ ได้แก่ วันส้าคัญทางศาสนา วันเทศกาลต่างๆ ผู้ เรียนได้ท้าบุญตักบาตร ลงมือ
ประดิษฐ์กระทง จัดพานไหว้ในวันครู เข้าชมการสาธิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้ลงมือปฏิบัติจากงาน          
วันวิชาการ และร่วมฉลอง 30 ปี กลองยาวเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย อย่างสนุกสนานและ
ภูมิใจ 
 3. ผู้เรียนสามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
     การจัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ และการปฐมนิเทศนักเรียนในทุกระดับชั้น เมื่อเข้าสู่
ปีการศึกษาใหม่เป็นการสร้างแนวทางในการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎ กติกาของโรงเรียนและห้องเรียน การยอมรับซึ่ง
กันและกันในการท้างานกลุ่ม เลือกหัวหน้าห้อง การเลือกประธานนักเรียน ซึ่งทุกคนต้องยอมรับในการอยู่ร่วมกัน
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บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่างของแต่
ละท้องถิ่น หรือแม้แต่การฝึกให้นักเรียนแต่ละคนแนะน้าตนเองให้เพ่ือนๆ รู้จัก ทักทายกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับ
ตนเองให้เข้ากับสังคม การแสดงออกให้เหมาะสมกับวัย การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้
กฎระเบียบของสถานศึกษา 
 4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
     สถานศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาส้าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะกีฬา เล่นกีฬาที่
ตนเองชื่นชอบ แสดงออกในความสามารถ มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพปาก
และฟัน การให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก การให้ความรู้จากเสียงตามสาย หรือปูายนิเทศด้านสุขอนามัย จากครูอนามัย
ของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล รวมถึงการจัดท้าโครงการที่ได้รับการตรวจความสะอาดของอาหาร 
ภาชนะ มือของผู้ประกอบการร้านจ้าหน่ายอาหารในสถานศึกษา โดยครูอนามัยและนักเรียนแกนน้า อย.น้อย เพ่ือ
การรับประทานอาหารที่สะอาดและถูกหลักอนามัย ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มอบปูายรับรอง
อยู่ในระดับดีเยี่ยม หลังจากอาหารกลางวัน ผู้เรียนจะแปรงฟัน ล้างหน้า ดูแลการแต่งกายให้สะอาด มีสุขนิสัยที่ดี 
รวมทั้งบุคลิกภาพที่ดี 
     โครงการสานสัมพันธ์เชื้อชาติและศาสนา จะพบว่านักเรียนร้อยละ 92.26 สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข เข้าใจ และไม่มีข้อขัดแย้งกับผู้อื่น 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนด
ชัดเจน 

  91  94 

 1.1 ก้าหนดเปูาหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถาน 
ศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุ ประสงค์
ของแผนการศึกษาชาตินโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.2 ก้าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยง
กับเปูาหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.3 ก้าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

 1.4 น้าเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 น้าเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   91 93.17 
 2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง

เป็นระบบ  
    

 2.2 มีการน้าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ ประเมิน 
ผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

    

 2.3 มีการบริหารอัตราก้าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ
ภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการน้าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

    

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝุายมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

    

3 ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

  90 92 

 3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอด คล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

    

 3.4 ก้าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มเปูาหมาย  

    

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   92 93 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
    

 4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 น้าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    

 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างท่ีดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  90 92 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน          
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และค้านึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน       
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และค้านึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.3จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้ เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพ 
แวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

    

6 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  90 94.75 

 6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที ่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจั ดการ เรี ยนรู้ ที่ เ หมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจั ดการ เรี ยนรู้ ที่ เ หมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

    

 6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

    

 6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 สรุปผลการประเมิน   93.15 ยอดเยี่ยม 

 
แปลผลระดับคุณภาพ              ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
 ปฏิบัติ 1 ข้อ ระดับคุณภาพ ก้าลังพัฒนา    1.00 – 1.49 
 ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับคุณภาพ ปานกลาง    1.50 – 2.49 
 ปฏิบัติ 3 ข้อ ระดับคุณภาพ ดี     2.50 – 3.49 
 ปฏิบัติ 4 ข้อ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ     3.50 – 4.49 
 ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    4.50 – 5.00 
 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  
 1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     สถานศึกษามีการก้าหนดนโยบาย เปูาหมาย และพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เป็นไปตามบริบทของ
โรงเรียนตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน 
ตลอดจนมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  
 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     สถานศึกษามีการแบ่งการบริหารงานภายในสถานศึกษา 5 ฝุาย ประกอบไปด้วย ฝุายบริหารจัดการ 
ฝุายบริหารวิชาการ ฝุายบริการกิจการนักเรียน ฝุายทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ ฝุายประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
โดยแต่ละฝุายมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โดยมีโครงการ กิจกรรม และงานประจ้าของแต่ละฝุายที่ตอบรับกับนโยบายของสถานศึกษา มีการก้าหนด
ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการตรวจสอบ ติดตามผลการด้าเนินงานจากผู้บริหารสถานศึกษา 
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 3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
     สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มีการปรับเปลี่ยนในกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระ
ภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ได้เป็นการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทันต่อ
สถานการณ์ของสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกเข้ามาให้ความรู้ และส่งครูเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้        
ทางวิชาชีพ (PLC) ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีชั่วโมงในการอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา               
เปิดโอกาสให้ครูได้ศึกษาต่อ มีการนิเทศการสอนครูผู้สอนทุกคน จากฝุายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หัวหน้าระดับ และครูภายในกลุ่มสาระ เพ่ือเป็นการพัฒนา และเสนอแนะในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     สถานศึกษาค้านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีนักเรียนสวัสดิการ ท้าหน้าที่
ด้านการจราจรภายใต้การดูแลของครูเวรตามจุดต่างๆ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องเรียน บริเวณอาคาร และ
บริเวณรอบๆ โรงเรียน มีอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในห้องเรียนมีจอสมาร์ททีวีทุกห้องเรียน มีการจัดสภาพ 
แวดล้อมของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย ร่มรื่น มีปูายเตือนในจุดต่างๆ และมีการจัดปูายนิเทศให้ความรู้แก่
นักเรียนภายในห้องเรียน และบริเวณอาคารเรียนแตล่ะอาคาร แต่ละชั้น 
 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
มีสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ทดลองในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มีคอมพิวเตอร์ที่เ พียงพอต่อจ้านวนผู้เรียนในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ มีสมาร์ททีวีในทุกห้องเรียนเพ่ือให้ครูสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ตลอดจนใช้สื่อ หรือ
นวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้นมาใช้ในชั้นเรียน 
     ในส่วนของการบริหารจัดการสารสนเทศภายในโรงเรียน มีการน้าระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา (MIS) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงานของสถานศึกษา มีการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน
สถานศึกษาเข้าด้วยกัน โดยครูและบุคลากรแต่ละฝุายจะมีโปรแกรมในการบริหารจัดการงานของตนเองที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ 
      1. ระบบครูผู้สอน ครูผู้สอนจะใช้ในการเช็คเวลาเรียน ท้าโครงสร้างการสอน เก็บคะแนน การประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ของผู้เรียน รวมไปถึงการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ในส่วนของครูประจ้าชั้น จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการมา
เรียน ขาด มาสาย ของนักเรียนด้วย 
     2. ระบบงานปกครอง เปนงานบริหารจัดการดูแลความประพฤตขิองนักเรียน การหักคะแนน สถิติการ
มาเรียน การขาดเรียน การมาสาย การติดตอแจงผูปกครอง เปนขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการสารสนเทศทีเ่ปนประโยชน์ต่องานปกครอง 
     3. ระบบงานวิชาการ เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการงานด้านวิชาการ การจัดโครงสร้างหลักสูตร           
การก้าหนดครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา การติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ก่อนโอนข้อมูลไป
ให้งานทะเบียน 
     4. ระบบงานทะเบียนวัดผล เมื่อวิชาการท้าการตรวจสอบผลการเรียนของครูผู้สอนเรียบร้อยแล้ว            
จะส่งข้อมูลมายังระบบทะเบียน เพ่ือให้ฝุายทะเบียนประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แล้วแจ้งผลการเรียนไปยัง
ผู้ปกครอง 
     5. ระบบช่วยเหลือและติดตามนักเรียนผ่านแอพลิเคชันบนมือถือ เป็นการส่งข้อมูลการสแกนบัตร           
เข้า - ออก ของนักเรียน การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การประกาศผลการเรียนของนักเรียนเมื่อสิ้นเทอม สิ้นปี
การศึกษา ไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
     6. ระบบงานบุคลากร ใช้ในการจัดการข้อมูลครูและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งข้อมูลส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา การบรรจุ - แต่งตั้ง การอบรมพัฒนาตนเอง ข้อมูลการท้าสื่อ / นวัตกรรมของครูผู้สอนแต่ละคน 
     7. ระบบงานห้องสมุด ใช้เป็นฐานข้อมูลหนังสือ การเพ่ิม - ลดหนังสือ แยกแยะตามหมวดหมูระบบ  
ดิวอ้ี ก้าหนดคาปรับหนังสือ จ้านวนวันยืม - คืนได สืบคนขอมูลตามชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง จัดพิมพบารโค้ด ออกใบทวง 
และเก็บสถิติขอมูลหนังสือท้ังหมด 
     8. ระบบร้านค้า นอกจากการสแกนบัตรนักเรียนจะน้ามาใช้ในการเข้า - ออก โรงเรียนของนักเรียนแล้ว 
ยังสามารถน้าบัตรมาใช้เพ่ือการซื้ออาหารภายในโรงเรียน ช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัยด้วยการเข้าแถว รวมถึงรู้จัก
วางแผนในการใช้จ่ายในแต่ละวันอย่างพอเพียง 
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วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

ภาพที่ 26 จ้านวนชั่วโมงของครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
การจัดหาทรัพยากร สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านงบประมาณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างเต็มที่  ในด้านของสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีช่วยสอน (สมาร์ททีวี เครื่องฉายเหนือศีรษะ เครื่องฉายทึบแสง) 
รวมถึงงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ การเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้ ทั้งกับครูและนักเรียน 

การนิเทศ ก้ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

ครูได้รับการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม และประเมินผล  2  ครั้งต่อภาคเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยจัดให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม
ในการท้างาน ทั้งนี้จัดให้มีการประชุมกลุ่ม ประชุมระดมสมอง เป็นรายเดือน 
และรายสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
19% 

37 
25% 

31 
21% 

9 
6% 

20 
14% 

21 
15% 20 - 30 ช่ัวโมง 

31 - 40 ช่ัวโมง 

41 - 50 ช่ัวโมง 

51 - 60 ช่ัวโมง 

61 - 70 ช่ัวโมง 

70 ช่ัวโมงขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์        
ท่ีโรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติ
จริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  94 100 96 95.80 ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

    96 96  

 1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน้าไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

    96 95.53  

 1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เฉพาะ
ส้าหรับผู้ที่มีความจ้าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

    96 95.53  

 1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน้าเสนอ
ผลงาน 

    96 95.96  

 1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

    96 95.96  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  90 100 92 92 ยอดเยี่ยม 
 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

    92 92  

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้ 

    92 92  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

    92 92  

3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   92 100 93 93 ยอดเยี่ยม 
 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดย

เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
    93 93  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่
จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

    93 93  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์        
ท่ีโรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  91 100 92 92 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ 

       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลทีเ่หมาะสมกับเปูาหมายใน
การจัดการเรยีนรู ้

       

 4.3 เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนและผู้มสีว่น
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียนเพื่อน้าไปใช้
ในการพัฒนาการเรยีนรู ้

       

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  91 100 97 96.25 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลีย่น
ความรู้และประสบการณ์ในการจดัการ
เรียนรู ้

       

 5.2 น้าข้อมูลปูอนกลับไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

       

สรุปผลการประเมิน 93.81 ยอดเยี่ยม 

แปลผลระดับคุณภาพ        
ก้าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3  
 1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
       ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท้าหลักสูตรโดยครูผู้สอนแต่ละหมวดแยกเป็นรายวิชา แต่ละระดับชั้น                 
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี ครูจัดท้าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมที่บูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับรายวิชาอ่ืน และบูรณาการที่ส่งเสริมด้านงานอาชีพ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
อาทิ เช่น วิธีการแก้ปัญหา หรือสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง บทบาทสมมติ การท้างานกลุ่ม ฝึกการตอบ 
แสดงความคิดเห็น ใช้เกมหรือค้าถามท่ีใช้กระบวนการคิดในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
และสามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และน้าเสนอผลงานในรูปแบบที่
สร้างสรรค ์
 2. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       ด้วยสถานศึกษาก้าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน จัดท้าโครงสร้างการสอนซึ่งแต่ละหน่วยระบุการใช้สื่อ
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ยูทูป คลิปวีดิทัศน์ PowerPoint ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือให้ครูมีความพร้อมก่อนสอน และขณะสอนนักเรียนให้ความสนใจในสื่อที่ครูเตรียมประกอบการสอน ท้าให้
ผู้เรียนได้เห็นเป็นรูปธรรมมีความรู้ ความเข้าใจได้ชัดเจน รวดเร็ว ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์  
       ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ บางรายวิชา ได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ด้วยการสาธิต                
การปฏิบัติจริง ให้นักเรียนได้เห็นวิธีการ ขั้นตอน เช่น วิชานาฏศิลป์ การงานอาชีพ สุข ศึกษาและพลศึกษา 
วิทยาศาสตร์ ฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย            
ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น งานวันวิชาการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด รวมถึงการมอบหมายงาน
เดี่ยวหรือกลุ่ม ในการค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียนตามความเหมาะสมของวัยผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 
 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       ครูผู้สอนทุกคน ทุกระดับได้รับค้าชี้แนะจากผู้บริหารในการปกครองดูแลนักเรียน  ในด้าน                
ความปลอดภัย การสร้างความชื่นชมศรัทธา และความไว้วางใจจากศิษย์ ภายใต้กฎระเบียบของห้องเรียน ซึ่ง          
มีการปฏิบัติตนเป็นแนวเดียวกัน การจัดสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าเรียน มีความสุข ไม่เครียดเกินไป 
ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูผู้สอนให้ความส้าคัญต่อผู้เรียนเท่าเทียมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ยกย่อง          
ชื่นชม เมื่อผู้เรียนปฏิบัติดี ตักเตือน ชี้แนะ เมื่อผู้เรียนท้าผิด ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการพูดจา การแต่งกาย และ
การท้างานให้แก่ผู้เรียน 
 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
       ก่อนเรียนครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการทดสอบความรู้  ขณะเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ใบงาน 
แบบฝึกหัด การปฏิบัติจริง การน้าเสนอผลงาน และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นวิธีการและเครื่องมือในการวัดผลผู้เรียน                
ตามตัวชี้วัด และเมื่อเรียนจบเนื้อหา จะมีการประเมินผล อาจเป็นเรื่องๆ หรือเป็นหน่วย โดยครูท้าข้อตกลงกับ
ผู้เรียนเกี่ยวกับเกณฑ์การปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเก็บระหว่างเรียน และคะแนนปลายภาค
เรียน ทั้งนี้การสอบกลางภาคเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บคะแนนระหว่างเรียนด้วย ด้วยวิธีการเก็บคะแนน
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ดังกล่าวจะท้าให้ผู้เรียนได้รับการประเมินผลย่อยอย่างต่อเนื่องได้รับทราบผลการประเมินของแต่ละชิ้นงาน ผู้เรียน
ตั้งเปูาหมายเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ การประเมินดังกล่าวท้าให้ครูผู้สอนทราบว่านักเรียน มีปัญหาในเรื่องใด แก้ไขด้วย
วิธีใด ท้าให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้งนี้ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและเพ่ือนๆ ในห้องเรียนหรือผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการท้างานของผู้เรียนด้วย 
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง จากฝุายวิชาการ 
หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                
ในวิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผลการนิเทศแต่ละครั้งจะระบุว่าครู 
แต่ละคนสอนอยู่ในระดับใด มีสิ่งใดต้องปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้มีการประชุมระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกสัปดาห์เพ่ือพัฒนาการท้างานให้มีประสิทธิภาพในด้านวิชาการให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และประสาน     
การท้างานของครูในด้านการดูแล การปกครองนักเรียน ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ ยอดเยี่ยม  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด ยอดเยี่ยม  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
3. ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ยอดเยี่ยม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
  

 1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวซื้ออาหาร จัดวางรองเท้าหน้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบี ยบ ดูแล
สุขภาพของตนเองได้ดี มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันเป็นประจ้าทุกวัน  มีแก้วน้้าส่วนตัว ทักทายคุณครูด้วย
การสวัสดียามเช้า กิริยามารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อม ไหว้ได้สวยงามเป็นรูปแบบเดียวกัน 
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 96.20 มีคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม จะพบว่านักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เคารพ เชื่อฟัง กฎกติกา และ
ระเบียบ ของโรงเรียน มีการช่วยเหลือ ร่วมมือกันในระหว่างปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่างๆ ภายในชั้นเรียนและ
โรงเรียน นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการแสดงท้องถิ่นหรือพ้ืนบ้าน ซึ่งทางโรงเรียนได้สืบสานอย่างต่อเนื่อง          
เป็นระยะเวลาถึง 30 ปี 
 3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)             
ซึ่งประกอบไปด้วยการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับ
จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ทั้งด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย สูงกว่าระดับจังหวัด 
ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 
2562 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกวิชา สูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับ
จังหวัด สังกัด ศึกษาธิการภาค และระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
สังกัด ศึกษาธิการภาค และประเทศ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  

 จากการประกาศมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 
2561 ท้าให้สถานศึกษาเองมีการปรับระบบบริหารและการจัดการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายใต้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน ซึ่งมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระบบบริหาร 5 ฝุาย           
ที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง โดยจุดเด่นของการบริหาร คือ “ก้ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ซึ่งมีผลการด้าเนินงานด้านบริหารและจัดการเด่นๆ ดังนี้ 
 1. การบริหารด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นโปรแกรมที่ท้าให้แต่ละฝุาย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.1 การน้าเทคโนโลยีมาด้าเนินการด้านบริหารจัดการ ประหยัดเวลางานธุรการ การสแกนบัตร
เข้า - ออก ของนักเรียน ครูประจ้าชั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลการขาด ลา มาเรียน มาสาย การประกาศผลการเรียน
เมื่อสิ้นเทอม / สิ้นปีการศึกษา รวมไปถึงข้อมูลครูและบุคลากร การบรรจุ - แต่งตั้ง การอบรมพัฒนาตนเอง       
พร้อมทั้งการท้าสื่อ นวัตกรรม ของครูแต่ละคน 
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กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
  1.2 เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้ นับแต่การจัดโครงสร้างหลักสูตร ก้าหนด
ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา การเช็คเวลาเรียน การท้าโครงสร้างการสอน การเก็บคะแนน การตัดสินผลการเรียนของ
นักเรียน การติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การประเมินสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หลังตรวจสอบแล้วโอนข้อมูลให้ทะเบียนและวัดผล จัดเก็บข้อมูล และแจ้งไปยัง
ผู้ปกครอง 
  1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านกิจการนักเรียน ในส่วนของงาน
ปกครอง ดูแลความประพฤติของนักเรียน สถิติการมาเรียน ขาดเรียน มาสาย การติดต่อแจ้งผู้ ปกครอง ข้อมูล
ดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่องานปกครองได้ดี 
 2. การบริหารด้านการจัดการเรียนรู้ในการก้ากับติดตามการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้ครูมีความพร้อม 
และเตรียมตัวก่อนสอบ ก้าหนดให้ครูผู้สอนจัดท้าโครงการสอนรายสัปดาห์ ใน 1 ภาคเรียนและต้องใช้สื่อการสอน 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียน ท้าให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นที่สนใจแก่นักเรียน นักเรียนฝึกคิด สืบค้น 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน้าเสนอผลงาน การเชิญวิทยากร ที่มีความสามารถมาให้ค้าแนะน้า เทคนิค
วิธีการส้าหรับครู และนักเรียนในการน้าไปใช้ รวมกับการนิเทศการสอนครูผู้สอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 3. การบริหารด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในปีการศึกษา 2562 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือประโยชน์ที่น้าไปใช้ในชีวิตจริง
ของนักเรียน รวมไปถึงส่วนรวมในโรงเรียน 
 4. การบริหารงานด้านบุคลากร ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองในการเข้ารับการอบรมในหลายๆ 
รูปแบบ เช่น การอบรมกับหน่วยงานภายนอก การอบรมโดยสถานศึกษาเชิญวิทยากรโดยตรง การอบรมแบบ
ออนไลน์รวมถึงการอบรมในลักษณะ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งครูมีชั่วโมงของการพัฒนาตนเอง 
ตั้งแต่ 20 ชั่วโมงขึ้นไป ถึง 109 ชั่วโมง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง น้าไปประยุกต์ใช้ได้ นักเรียน          
มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
 2. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เข้าใจ รวดเร็ว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 
 3. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน มีความเอาใจใส่ดูแล เข้าใจ และรู้สภาพปัญหาของผู้เรียน 
 4. ครูมีการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการมีข้อมูลของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่ต้องร่วมกันแก้ไข โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันในแต่ละสัปดาห์ของครูแต่
ละระดับชั้น และครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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4.  จุดควรพัฒนา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
 นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะการคิดในระดับชั้นที่สูงขึ้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ในระดับชั้นมัธยมศึกษา การส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับรับประทาน
อาหารประเภทผัก ผลไม้ มากกว่าอาหารทานเล่น อาหารที่มีรสหวาน หรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนแวดล้อมด้วยโรงเรียน สถานที่ราชการ และสถานที่ส้าคัญอ่ืนๆ ท้าให้เกิดปัญหา
การจราจรที่ติดขัด ผู้ปกครองเดินทางไป - มา โรงเรียนไม่ค่อยสะดวก รวมถึงพ้ืนที่ของผู้อาศัยรอบๆ โรงเรียนก็ไม่
สะดวก พ้ืนที่ภายในของโรงเรียนในการจัดกิจกรรม หรือออกก้าลังกายมีจ้ากัด ทั้งนี้จ้านวนนักเรียนมีจ้านวนเพ่ิม
มากขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ตามระดับการศึกษา และ
พัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือการวัดประเมินผลให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

5  . แนวทางการพัฒนา 
 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง การพูดอภิปราย และสร้างความ
ตระหนักเก่ียวกับการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อตนเองในชีวิตประจ้าวัน 
 2. โรงเรียนปรับเวลาการเข้าเรียน เลิกเรียน เพ่ือความสะดวกในการจราจร และจัดสรรเวลาในการท้า
กิจกรรมให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และโอกาสที่นักเรียนจะใช้เวลาว่าง 
 3. จัดอบรมหรือค้นหารูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ครูน้าไปใช้ รวมถึงการให้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือวัดประเมินผลที่มีคุณภาพ 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

 การให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมโรงเรียนเอกชนทุกด้านให้มีความเท่าเทียมกันกับโรงเรียนของรัฐ 

7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับดีเยี่ยม - - ปี 2561 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ปีการศึกษา 
2557 - 2561 

- 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 1. โรงเรียนให้ความส้าคัญในด้านความสะอาด และสุขภาพของผู้เรียน โดยเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

สุขภาพ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลสี่แคว ในการตรวจสุขภาพ หู ตา คอ จมูก ฟัน เล็บ ร่วมกับครูฝุายอนามัยและ 

ครูประจ้าชั้น มีการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้เรียนแต่ละวัย มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อมี           

โรคระบาดจะมีการประสานการท้างานของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคโรงพยาบาลสี่แคว กับครูอนามัยโรงเรียนทุกเดือน 

เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปาก นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ อย.น้อย ในด้านสุขภาพ และ

ตรวจสอบความสะอาดของอาหาร อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ท้าอาหาร จาน ภาชนะต่างๆ ตรวจสุขภาพของแม่ค้า 

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินผลการการด้าเนินการดังกล่าว 

 2. ผลการทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอย่าง

ต่อเนื่อง 
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    มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนโพฒิสารศึกษา     

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ   
ใช้ในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
         ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

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

คิดเห็น และแก้ปัญหา  
        ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
        ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
        ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
        ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
        ๑) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
        ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
        ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่าง และหลากหลาย  
        ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
 
 
 
 



ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน  ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ประกอบด้วย  ความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  การมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพ  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจ            
ในท้องถิ่น  และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  และหลากหลาย  รวมทั้งสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคม 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
                ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่สถาน 
ศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
                      ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก  แยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่าง
รอบคอบ  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่าง    
มีเหตุผล  
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
                         ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วยตัวเอง  และการทางานเป็นทีม  
เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  
                   ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร  
                         ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  เพ่ือการพัฒนาตนเอง
และสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
                   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                      ผู้เรียนบรรลุ และมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพ้ืนฐาน
เดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้า ในผลการทดสอบระดับชาติ
หรือผลการทดสอบอื่นๆ  
                   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
                  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ  
 
 



 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) มีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                        ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และ
จิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
                         ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
      ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่าง และหลากหลาย  
                         ผู้เรียนยอมรับ และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
                   ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

              ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

 
 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า 
     เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
๒)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 
     ก าหนด  
๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
     ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้ และเผยแพร่  
๕)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเอง 
     และสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
๖)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
     และการท างานหรืองานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
๑)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดี สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้  
๒)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
     วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  
๓)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่าง และหลากหลาย  
๔)  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 

    ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  

ค าอธิบาย  
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ             
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ด าเนินการพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  และการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
                   สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
                   สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ทั้งในส่วนการวาง 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามตรวจ 
สอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการนิเทศภายใน  การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
          สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง
การจัดการเรียนการสอน ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวม หรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  

๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
         สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  



๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
        สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน  และสภาพ 

แวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  

                   สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนา  และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้ใน 
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ประเด็นพิจารณา 

 ๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ    
การเปลี่ยนแปลง  
 ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได ้
 ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได ้ 
 ๔) พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนางาน  
 ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และ     
มีความปลอดภัย  
 ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 



ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  สร้าง 

โอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ
พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การด าเนินชีวิต  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะ  แสดงออกแสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงาน  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
          มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อท่ีหลากหลาย  

๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
          ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

๓.๔ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
        มีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้ นตอน  โดยใช้

เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  

           ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
                  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 



ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ประเด็นพิจารณา 
๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่  
   ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
๔) ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

๕) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครู และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
 





การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การประเมิน  ดังนี้ 

 ระดับ  ยอดเยี่ยม   ร้อยละ  90.00 – 100  
 ระดับ  ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99  
 ระดับ  ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99  
 ระดับ  ปานกลาง   ร้อยละ  50.00 – 59.99  
 ระดับ  ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99  

๓. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละตามความ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 











ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.53 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.41 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.54 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.50 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
     และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น   
       เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
       สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
       รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
       แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
     ต้นสังกัด 

5.00 4.99 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 87.12 ด ี
 



 


