
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

(Self Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2563 

 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

ค าน า 
   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดข้ึนตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ 
ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และส่วนที่ 3 ภาคผนวก  
โดยมีวัตถุประสงค ์ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 
 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
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๑ 

 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
             โรงเรียนหนองแหนวิทยา ตั้งอยู่เลขที่  76/2  หมู่ที่  2  ต าบลหนองแหน  อ าเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โทรศัพท์  0-38547123 , โทรสาร  0-38547123 , E-mail : 
nongnaewit@gmail.com เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน 
๒๘๙ คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน ๑๙ คน  
ตอนที่  2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 1) ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม 
 2)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนกลยุทธ์ 
2.๒ แบบบันทึก ปพ.5 แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.๓ สรุปรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ 
2.๔ ผลงานนักเรียน/เกียรติบัตร 

                2.5 ผลงานสถานศึกษา ครู /เกียรติบัตร 
 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
                3.1  แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
                3.2  แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
                3.3  แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
                3.4  แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.5  แผนปฏิบัติงานที่ 5 โครงการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ 10 
อุตสาหกรรม  เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 

 
 
 
 
 

ลงนาม  ............................................................ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                           (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
                                      วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 
ส่วนที่ 2 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
              โรงเรียนหนองแหนวิทยา ตั้งอยู่เลขที่  76/2  หมู่ที่  2  ต าบลหนองแหน  อ าเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โทรศัพท์  0-38547123 , โทรสาร  0-38547123 , E-mail : nongnaewit@gmail.com 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน 268 คน จ านวนบุคลากรของ
โรงเรียน 20  คน  

2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองแหนวิทยา มีฝ่ายบริหารจ านวน 1 คน มีข้าราชการครูจ านวน 

17 คน มีเจ้าหน้าที่ธุรการจ านวน 1 คนและลูกจ้างประจ าจ านวน 1 คน รวมจ านวนบุคลากรทั้งหมด 20 คน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 
ประเภท เพศ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  1 - 1 - 
ข้าราชการครู 6 11 - 17 - 
พนักงานราชการ - - - - - 
อัตราจ้าง - - - - - 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - - 
พนักงานธุรการ - 1 - 1 - 

รวม 8 13 1 19 1 
กราฟที่ 1 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
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๓ 

 

 
3.   ข้อมูลนักเรียน 

ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 256๓ รวม 2๖๘ คน  
ระดับชั้นเรียน  ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
จ านวนห้อง  2 2 2 2 2 2 12 

เพศ ชาย 33 32 51 17 14 16 163 
หญิง 23 17 25 14 14 12 105 

รวม  56 49 76 31 28 28 268 

เฉลี่ยต่อห้อง  28 25 38 16 14 14  
                   (ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563) 
 

กราฟที่ 2 แสดงเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2560 – 2563 
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๔ 

 

 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดี 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

(1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

1.1) ผู้เรียนร้อยละ ๗0 มีทักษะในการอ่าน
ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ระดับดีขึ้นไป 

กิจกรรมการอ่านออกเสียงร้อย
แก้ว ร้อยกรองจากหนังสือ
วรรณคดีไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 72.32 มีทักษะใน
การอ่านร้อยแก้วหรือร้อยกรอง 
ระดับดีข้ึนไป 

๑.๒) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะในการเขียน
สรุปความจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง ระดับดีขึ้น
ไป 

กิจกรรมการเรียนรู้การเขียน
สรุปความจากเรื่องที่อ่านหรือ
ฟังในชั้นเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 77.49 มีทักษะใน
การเขียนสรุปความจากเรื่องที่
อ่านหรือฟัง ระดับดีขึ้นไป 

๑.๓) ผู้เรียนร้อยละ 70  มีทักษะในการ
สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง 
ระดับดีข้ึนไป 

กิจกรรมการเรียนรู้การสื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจจากเรื่องที่อ่าน
หรือฟังในชั้นเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 74.91 มีทักษะใน
การสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจจากเรื่อง
ที่อ่านหรือฟัง ระดับดีขึ้นไป 

1.4) ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่น้อยว่า 2.0 
ขึ้นไป 

กิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 76.99  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่น้อยว่า 2.0 
ขึ้นไป 

 
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ 75 สามารถน าเสนอ
ผลงาน การรายงานผลการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

มีการน าเสนอผลงาน การ
รายงานผลการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานในทุกระดับชั้น 

ผู้เรียนร้อยละ 75 สามารถ
น าเสนอผลงาน การรายงานผล
การเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

มีการสร้างนวัตกรรมของ
นักเรียนในแต่ละรายวิชา 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

 
 
 



๕ 

 

 
         ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
4.1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระเทคโนโลยีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 ขึ้น
ไป 

กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 76.9๓ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
เทคโนโลยีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 
ขึ้นไป 

 
           ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๕.๑) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาตั้งแต ่๒.o เป็นต้นไป 

กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 78.81 มีผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่ 
๒.o เป็นต้นไป 

๕.๒) ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่มีค่า T – 
Score  ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป 

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๓.๗0  มีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ที่มีค่า T – Score  ตั้งแต่ 
40 ขึ้นไป 

 
           ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
6.1) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับ
สถานศึกษาตั้งแต่  ๒.o เป็นต้นไป 

กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 82.04 มีผลการ
ประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพระดับสถานศึกษา
ตั้งแต่  ๒.o เป็นต้นไป 

6.๒) ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพ 

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ผู้เรียนร้อยละ 97.10 ที่จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่มีการ
สอดแทรกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ 96.99 มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

 
           ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย          

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมหรือประเพณีไทยไม่น้อยกว่า 
๓ กิจกรรม/ปี 

กิจกรรมเข้าวัดท าบุญทุกวันพระ 
กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 
กิจกรรมเวียนเทียนวันส าคัญ
ทางศาสนา 

ผู้เรียนร้อยละ 92.48 เข้าร่วม
กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
หรือประเพณีไทยไม่น้อยกว่า ๓ 
กิจกรรม/ปี 

   
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม/ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนร้อยละ 96.99 เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อย
กว่า ๓ กิจกรรม/ปี 

 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนักส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข           

กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 81.55 มีน้ าหนัก
ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข           

๔.๒) ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมิน 
SDQ และอยู่ในกลุ่มปกติ 

กิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 96.99 ผ่านการ
ประเมิน SDQ และอยู่ในกลุ่ม
ปกติ 

 
 
 
 
 
 



๗ 

 

จุดเด่น 
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามรถในการ

อ่าน เขียนสื่อสารจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รู้จักการยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย  ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีสุนทรียภาพ มีผลงานโดด
เด่นในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และด้านกีฬา  
 
จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและด้านการพัฒนาการเรียน
ให้มากยิ่งขึ้น ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ให้เลือกรับวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วัฒนาธรรมไทย การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพใน 10 อุตสาหกรรมหลัก eec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๘ 

 

มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๒.๑.๑) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้ 

สถานศึกษามีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2561-
2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่าง
ได ้ ระดับยอดเยี่ยม 

 
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๒.๒.๑) สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

สถานศึกษามีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2561-
2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563 
วิจัยในชั้นเรียน 

สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
ระดับยอดเยี่ยม 

 
      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

๒.๓.๑) สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาทุก ๓ ปี 

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการ เพื่อร่วมกันทบทวน 
วางแผน และประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา เมื่อผู้เรียนศึกษา
ครบตามหลักสูตรสถานศึกษาที่
ก าหนดไว้ 

สถานศึกษามีผลการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาทุก ๓ ป ี

 
 
 
 

 
 



๙ 

 

        ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๒.๔.๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูอบรม/
ประชุม/ศึกษาดูงาน เพื่อสนับสนุน พัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี 

จัดครูและบุคลากรเข้ารับการ
อบรม/ประชุม/ศึกษา ดูงาน 
ตามความรู้ความสามารถของ
ตนเองและรายงานผลการ
อบรม/ประชุม/ศึกษา ดูงานให้
ผู้อ านวยการทราบ และน าผล
การพัฒนาไปใช้พัฒนาผู้เรียน/
พัฒนางานในหน้าที่ต่อไป 

ร้อยละ 84.21 ของครูที่
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูอบรม/
ประชุม/ศึกษาดูงาน เพื่อ
สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี 

๒.๔.๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วม
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย ๕o 
ชั่วโมงต่อปี 

จัดครูและบุคลากรเข้ามีส่วน
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ อย่างน้อย ๕o ชั่วโมง
ต่อปี 

ร้อยละ 100 ของครูที่
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วน
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ อย่างน้อย ๕o ชั่วโมงต่อ
ปี 

 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

๒.๕.๑) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป 

สถานศึกษามีโครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 

 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

๒.๖.๑) สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการครบทุกกลุ่มงาน 

สถานศึกษามีการน าและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการครบทุกกลุ่มงาน 

สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ครบทุกกลุ่มงาน  ระดับยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
จุดเด่น  

โรงเรียนหนองแหนวิทยา มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุม ระดมสมอง ประชุม
กลุ่ม เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจนมีการปรับแผนการปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาที่ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง
โดยการเข้าร่วมอบรม ประชุม เพื่อพัฒนาตนเองและจัดท ารายงานการจัดการศึกษาทุกปีการศึกษาต่อเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือร่วมกันยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตาม 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมี
ส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

3. สร้างความต่อเนื่อง ในการนิเทศการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๓.๑.๑) ครูร้อยละ 70 มีการจัดท าแผนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครมูีการจัดท าแผนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูร้อยละ 100 มีการจัดท า
แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๓.๒.๑) ครรู้อยละ 70 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 
รายการ 

ครมูีการใช้และพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 
รายการ 

ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ไม่
น้อยกว่า 2 รายการ 

๓.๒.๒) ครูร้อยละ 70 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
ครูจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง และ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ครูร้อยละ 100 ใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ 

 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๓.๓.๑) ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการ
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้  ครูร้อยละ 100 มีการบริหาร
จัดการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๓.๒.๒) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

ครูมีการด าเนินการสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน 

นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

๓.๔.๑) ครูร้อยละ 100 มีข้ันตอนตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 

ครูมขีั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ครูร้อยละ 100 มีข้ันตอน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

๓.๔.๒) ครูร้อยละ 100 ใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายและ การจัดการเรียนการสอน 

ครใูช้เครื่องมือวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายและ การจัดการเรียน
การสอน 

ครูร้อยละ 100 ใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายและ การ
จัดการเรียนการสอน 

๓.๔.๓) ครรู้อยละ 100 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ครใูห้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100 ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดของสถานศึกษา วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๓.๕.1) ครูร้อยละ 80 เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 
ชั่วโมง/ปี 

ครมูีการเข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่าง
น้อย 50 ชั่วโมง/ปี 

ครูร้อยละ 84.21 เข้าร่วมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี 

 
จุดเด่น 

โรงเรียนหนองแหนวิทยามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท า
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

จุดควรพัฒนา 
ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความชัดเจน ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้

นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



๑๓ 

 

2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 256๓ อยูร่ะดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จในระดับยอดเยี่ยม เพราะมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ทั้งนีส้ถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป
ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
การเขียน การสื่อสาร ความสามารถในการคิดค านวณ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ในด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้   
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
และการประเมินผลสภาพจริงในทุกข้ันตอน  
 
โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ ดังนี้ 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
       แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
      แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานที่ 5 โครงการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ 10 อุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก EEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามรถในการ
อ่าน เขียนสื่อสารจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รู้จักการยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีสุนทรียภาพ มีผลงานโดด
เด่นในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และด้านกีฬา  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุม ระดมสมอง ประชุม
กลุ่ม เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจนมีการปรับแผนการปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาที่ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนหนองแหนวิทยามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท า
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและด้านการพัฒนาการเรียน
ให้มากยิ่งขึ้น ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ให้เลือกรับวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วัฒนาธรรมไทย การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพใน 10 อุตสาหกรรมหลัก eec 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กระตุ้นให้ชุมชน ผู้ปกครอง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มากขึ้น  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สร้างความต่อเนื่อง ในการนิเทศ
การจัดการศึกษามาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความชัดเจน ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้
นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



๑๕ 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เข้มข้น พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืนถาวร 
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้เข้มข้น  พัฒนาทักษาการเรียนรู้ สู่  10 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
3. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยใน

ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ               
4. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตามผล การ

น าไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 
5. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 
ความต้องการช่วยเหลือ 
. 1. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PlSA 

2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

 
การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 

โรงเรียนหนองแหนวิทยามีการด าเนินงานด้านพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืนถาวร โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างนวัตกรรม 
 
ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 

ผู้เสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 256๓ 

                        
 

ลงชื่อ ................................................................. 
                                                     (นายอภิลักษณ์   ธีราลักษณ์สกุล) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ เพราะ............................................................................................................. 

 

ลงชื่อ...................... ................ 
                                                         (นายจารุ      เจริญสุวรรณ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๙ 

 

 

   

 

ประกาศโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่ อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้
บุคลากรและผูเ้กี่ยวข้องใช้เปน็กรอบด าเนินงาน วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 โรงเรียนหนองแหนวิทยาจึงขอประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองแหนวิทยา ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้      

     

   ประกาศ ณ วันที่  1๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕6๓ 

 

 

      (นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

256๓ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
           ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
            1.1) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะในการอ่านร้อยแก้วหรือร้อยกรอง  
ระดับดีข้ึนไป 

 
 
ดี 

               ๑.๒) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง 
ระดับดีขึ้นไป 

ดี 

             ๑.๓) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจจากเรื่องที่อ่าน
หรือฟัง ระดับดีขึ้นไป 

ดี 

              1.4) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์เฉลีย่
ไม่น้อยว่า 2.0 ขึ้นไป 

ดี 

          ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
             ๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ 75 สามารถน าเสนอผลงาน การรายงานผลการเรียนรู้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้  

 
 
ดี 

         ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
             ๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 
ดี 

         ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            4.1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 2.0 ขึ้นไป 

 
ดี 

         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            ๕.๑) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่  ๒.o เป็นต้นไป 

 
ดี 

            ๕.๒) ผู้เรียนร้อยละ 50  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ที่มีค่า T – Score  ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป 

ดี 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

256๓ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
         ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
             6.1) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับสถานศึกษาตั้งแต่  ๒.o เป็นต้นไป 

 
ดีเลิศ 

             6.๒) ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
            ๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีข้ึนไป 

 
ดีเลิศ 

         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย          
             ๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘o เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือ
ประเพณีไทยไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม/ปี  

 
  ดี 

         ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
             ๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘o เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 
 ๓ กิจกรรม/ปี  

 
ดี 

         ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
             ๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘o มีน้ าหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข           

 
ดี 

             ๔.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘o ผ่านการประเมิน SDQ และอยู่ในกลุ่มปกติ ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
             ๒.๑.๑) สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 

ดีเลิศ 

       ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
             ๒.๒.๑) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

 
 

ดีเลิศ 

      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
            ๒.๓.๑) สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก ๓ ปี 

 
ดีเลิศ 

 



๒๒ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

2563 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
            ๒.๔.๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน เพ่ือสนับสนุน 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อยคนละ  
๓ ครั้ง/ป ี

 
 

ดีเลิศ 

            ๒.๔.๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ อย่างน้อย ๕o ชั่วโมงต่อปี 

ดีเลิศ 

      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
            ๒.๕.๑) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป 

 
 

ดีเลิศ 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้
            ๒.๖.๑) สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ครบทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 
 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
            ๓.๑.๑) ครรู้อยละ 70 มีการจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

ดีเลิศ 

      ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
              ๓.๒.๑) ครูร้อยละ 70 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรียนรู ้
ไม่น้อยกว่า 2 รายการ  

 

ดีเลิศ 

             ๓.๒.๒) ครรู้อยละ 70 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ 

      ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
            ๓.๓.๑) ครรู้อยละ 70 มีการบริหารจัดการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 

ดีเลิศ 

            ๓.๒.๒) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน  

ดีเลิศ 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

2563 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     ๓.๔.๑) ครูร้อยละ 100 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

 
ยอดเยี่ยม 

     ๓.๔.๒) ครรู้อยละ 100 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม 

     ๓.๔.๓) ครรู้อยละ 100 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้
     ๓.๕.1) ครูร้อยละ 80 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) อย่างน้อย 
50 ชั่วโมง/ปี 

 
 

ดีเลิศ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 
 



๒๔ 

 

แนบท้ายประกาศ 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านร้อยแก้วหรือร้อยกรอง 
ระดับดีข้ึนไป 

0-50 51-60 61-70 71-80 80-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนสรุปความจากเรื่อง
ที่อ่านหรือฟัง ระดับดีขึ้นไป 

0-50 51-60 61-70 71-80 80-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจจาก
เรื่องท่ีอ่านหรือฟัง ระดับดีขึ้นไป 

0-50 51-60 61-70 71-80 80-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่น้อยว่า 2.0 ขึ้นไป 

0-50 51-60 61-70 71-80 80-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
1. ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงาน การรายงาน
ผลการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานได้ 

0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาร
เทคโนโลยีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 ขึ้นไป 

0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษา
ตั้งแต่  ๒.o เป็นต้นไป 

0-50 51-60 61-70 71-80 80-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ที่มีค่า T – Score  ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป 

0-30 31-40 41-50 51-60 60ขึ้นไป 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1. ผู้เรียนมีผลการประเมินในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพระดับสถานศึกษาตั้งแต่  
๒.o เป็นต้นไป 

0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 



๒๕ 

 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
2. ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ 

0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีข้ึนไป 

0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย          
1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
หรือประเพณีไทยไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม/ปี 

0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

    ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 
๓ กิจกรรม/ปี 

0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

    ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
1. ผู้เรียนมีน้ าหนักสว่นสงู เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน           0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2. ผู้เรียนผ่านการประเมิน SDQ และอยู่ในกลุ่มปกติ 0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๑. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 

 



๒๖ 

 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
1. สถานศึกษามีผลการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาทุก ๓ ปี 

พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูอบรม/ประชุม/
ศึกษาดูงาน เพื่อสนับสนุน พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
อย่างน้อยคนละ ๓ ครั้ง/ปี 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-100 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย ๕o 
ชั่วโมงต่อปี 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-100 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป 

พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
1. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการครบทุกกลุ่มงาน 

พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. ครูมีการจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 0-40 41-50 51-60 61-70 71-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 รายการ  

0-40 41-50 51-60 61-70 71-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้  

0-40 41-50 51-60 61-70 71-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

1. ครูมีการบริหารจัดการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  0-40 41-50 51-60 61-70 71-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๒.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอน  

0-50 51-60 61-70 71-80 81-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 

 



๒๗ 

 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
        ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2. ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจดัการเรียนการสอน 

0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3. ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

0-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูร้อยละ ๘0 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-100 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 

ก าลังพัฒนา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
        - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเปา้หมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 
 
 
 

ปานกลาง 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 
        - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ เป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
      - ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
      - ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 

 



๒๙ 

 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ สูงกว่า
เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 
       - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นโดยใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสือ่สาร การท างาน 
      - ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชพี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ สูงกว่า
เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 
      - ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวา่เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
       - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นโดยใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร ่
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสือ่สาร การท างาน 
      - ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชพี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็น
แบบอย่างได้ 
     - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เหน็คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนรว่มในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปัญญาไทย 
    - ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมสูงกวา่เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 



๓๐ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 

ก าลังพัฒนา 
- เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ปานกลาง 

- เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 

ดี 

- เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ  
 

- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
- ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครู และสถานศึกษา 
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 



๓๑ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การให้ระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 

ยอดเยี่ยม  
 

- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
- ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การให้ระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 

ก าลังพัฒนา 
- จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

 
 

ปานกลาง 

- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจรงิ ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตวัชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
 

 
ดี 

- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจรงิตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชงิบวก 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 

ดีเลิศ 
 

- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชงิบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรยีนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข 
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจรงิตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนรูแ้ละมีการเผยแพร่ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



๓๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

สรุปผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 
 โรงเรียนหนองแหนวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 
เมื่อวันที่ 2 – 4 เดือน มกราคม 2556 สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นดังตาราง ดังนี้ 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 8.45 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 10 9.07 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 9.02 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10 9.16 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 7.75 ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

10 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและแนวการ
พัฒนาสถานศึกษา 

5 4.30 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5 3.47 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนผล
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 4.00 ดี 

รวมน้ าหนักทั้ง 12 ตัวบ่งช้ี 100 79.26 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 79.26 คะแนน มีคุณภาพระดับดี 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 



๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

ที่ 0๒๙ / 256๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

โรงเรียนหนองแหนวิทยา ปีการศึกษา 256๓ (เพ่ิมเติม) 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนกาสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญนั้น 

โรงเรียนหนองแหนวิทยาตระหนักถึงความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งยั่งยืนและเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 256๓ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3  มาตรฐาน 
21 ประเด็นพิจารณา ให้สอดคล้อง ทั้ง 3 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายอภิลักษณ์    ธีราลักษณ์สกุล    ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธาน 
๒. นางนิรมล         ภูนามูล             ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธาน 
๓. นายพิเชฐ          รื่นปาน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางเบญจภา      แก้วกระจาย ครูช านาญการ กรรมการ 
๕. นางพรพรรณ    มีสร้อยไตรรัตน์ ครูช านาญการ กรรมการ 
6. นางรัชฎาภรณ์ สุขสุเดช ครูช านาญการ กรรมการ 
๗. นางสาวปนัดดา พร้อมบูลย์ คร ู กรรมการ 
๘. นางสาวสุกันยา   พงษ์กระจาย คร ู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ให้ค าปรึกษา และวางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ด าเนินงานไปด้วยความ
เรียบร้อย พร้อมทั้งด าเนินการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยประเมินให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม 256๔ 
 
 
 
 



๓๗ 

 

คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 
ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

แก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน  
1) มีความสามารถใน การอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ  

 
 
1. นางสาวรัติกาล   ทองค า         ครูช านาญการ               ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช       ครูช านาญการ               กรรมการ 
3. นางแสงเทียน     ศิริพันธ์        ครูช านาญการ               กรรมการ 
4. นางสาวปนัดดา   พร้อมบูลย์    คร ู                            กรรมการ 
๕. นายชัยบัณฑิต     รักษาภักดี    ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 

 2) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และ แก้ปัญหา 

1. นางนิรมล         ภูนามูล        ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายพิเชฐ         รื่นปาน        ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
3. นางจินดา         อินทร์สุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๔. นางเบญจภา      แก้วกระจาย ครูช านาญการ            กรรมการ 
๕. นางพรพรรณ     มีสร้อยไตรรัตน์ ครูช านาญการ            กรรมการ 
๖. นางสาวรัติกาล   ทองค า         ครูช านาญการ              กรรมการ 
๗. นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช ครูช านาญการ            กรรมการ 
๘. นางแสงเทียน     ศิริพันธ์ ครูช านาญการ            กรรมการ 
๙. นายชัยวัฒน์     ลาภดิลกกุล  คร ู                           กรรมการ 
๑0. นางสาวรัฐจินันท ์ สุนทรวิทย์     คร ู                           กรรมการ 
๑๑. นางสาวปนัดดา       พร้อมบูลย์     คร ู             กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุกันยา    พงษ์กระจาย  คร ู   กรรมการ 
๑๓. นางสาวจิรวดี   มีสินทรัพย์     คร ู     กรรมการ 
๑๔. นายถนอม      อารีสุก  คร ู             กรรมการ 
1๕. นายจักรพรรณ     โตกลาง        ครูผูช้่วย                      กรรมการ 
๑๖. นายภิรมย์       โพธิกลาง      ครูผู้ชว่ย                      กรรมการ 
๑๗. นางสาวธัญนนัท ์ ตระกูลรัมย์    ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
๑๘. นายชัยบัณฑิต     รักษาภักดี          ครูผูช้่วย                               กรรมการ 

 



๓๘ 

 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.1  3) มีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม 
1. นางนิรมล         ภูนามูล        ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายพิเชฐ         รื่นปาน         ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
3. นางจินดา         อินทร์สุวรรณ ์   ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๔. นางเบญจภา      แก้วกระจาย  ครูช านาญการ           กรรมการ 
๕. นางพรพรรณ     มีสร้อยไตรรัตน์  ครูช านาญการ           กรรมการ 
๖. นางสาวรัติกาล   ทองค า  ครูช านาญการ           กรรมการ 
๗. นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช  ครูช านาญการ           กรรมการ 
๘. นางแสงเทียน     ศิริพันธ์  ครูช านาญการ           กรรมการ 
๙. นายชัยวัฒน์     ลาภดิลกกุล  คร ู                          กรรมการ 
๑0. นางสาวรัฐจินันท ์ สุนทรวิทย์     คร ู            กรรมการ 
๑๑. นางสาวปนัดดา      พร้อมบูลย์      คร ู            กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุกันยา    พงษ์กระจาย   คร ู  กรรมการ 
๑๓. นางสาวจิรวดี   มีสินทรัพย์     คร ู  กรรมการ 
๑๔. นายถนอม       อารีสุก  คร ู             กรรมการ 
1๕. นายจักรพรรณ      โตกลาง        ครูผู้ช่วย                    กรรมการ 
๑๖. นายภิรมย์       โพธิกลาง      ครูผู้ชว่ย                     กรรมการ 
๑๗. นางสาวธัญนนัท ์ ตระกูลรัมย์    ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
๑๘. นายชัยบัณฑิต     รักษาภักดี          ครูผูช้่วย                              กรรมการ 

 4) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. นางนิรมล         ภูนามูล          ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางเบญจภา      แก้วกระจาย  ครูช านาญการ            กรรมการ 
3. นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช  ครูช านาญการ            กรรมการ 
4. นายจักรพรรณ    โตกลาง        ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. นางนิรมล          ภูนามูล         ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางรัชฎาภรณ์   สุขสุเดช         ครูช านาญการ            กรรมการ 
3. นายจักรพรรณ   โตกลาง         ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
๔. นายชัยบัณฑิต     รักษาภักดี              ครูผู้ชว่ย                               กรรมการ 

 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

1. นางนิรมล          ภูนามูล         ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางจินดา         อินทร์สุวรรณ์  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
3. นางรัชฎาภรณ์   สุขสุเดช  ครูช านาญการ            กรรมการ 
4. นายถนอม        อารีสุก  คร ู             กรรมการ 
๕. นายภิรมย์       โพธิกลาง         ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 

 
 
 

 
 
 



๓๙ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
       2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
1.2 
 
 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

1. นางนิรมล         ภูนามูล         ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช        ครูช านาญการ            กรรมการ 
3. นายจักรพรรณ    โตกลาง        ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
 
 

 2) ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1. นายพิเชฐ          รื่นปาน         ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัฐจินันท ์   สุนทรวทิย์      คร ู             กรรมการ 
3. นางสาวปนัดดา        พร้อมบูลย์       คร ู                          กรรมการ 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

1. นายพิเชฐ           รื่นปาน        ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์     คร ู             กรรมการ 
3. นางสาวปนัดดา    พร้อมบูลย์    คร ู   กรรมการ 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

1.นายพิเชฐ           รื่นปาน         ครูช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2.นางสาวปนัดดา    พร้อมบูลย์     คร ู                           กรรมการ 
3.นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์      คร ู              กรรมการ 
4.นายจักรพรรณ     โตกลาง        ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 

ข้อที่  ๒.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

1.นางนิรมล           ภูนามูล         ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.นางรัชฎาภรณ์     สุขสุเดช         ครูช านาญการ            กรรมการ 
3.นางเบญจภา       แก้วกระจาย ครูช านาญการ            กรรมการ 
4.นางสาวสุกันยา    พงษ์กระจาย    คร ู                         กรรมการ 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1.นางนิรมล      ภูนามูล         ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.นางรัชฎาภรณ์     สุขสุเดช         ครูช านาญการ            กรรมการ 
3.นางเบญจภา       แก้วกระจาย ครูช านาญการ             กรรมการ 
4.นางสาวสุกันยา    พงษ์กระจาย   คร ู                          กรรมการ 

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.นางนิรมล      ภูนามูล          ผูช้่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.นางรัชฎาภรณ์     สุขสุเดช   ครูช านาญการ            กรรมการ 
3.นายจักรพรรณ     โตกลาง         ครูผู้ช่วย                    กรรมการ 

 ๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. นางสาวปนัดดา           พร้อมบูลย์      คร ู                        ประธานกรรมการ 
2.นายชัยวัฒน์          ลาภดิลกกุล      คร ู กรรมการ 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

1.นายพิเชฐ          รื่นปาน          ครูช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2.นายถนอม         อารีสุก คร ู              กรรมการ 
3.นางสาวสุกันยา   พงษ์กระจาย    คร ู                           กรรมการ 
๔. นายภิรมย์       โพธิกลาง      ครูผู้ชว่ย                      กรรมการ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

1.นางนิรมล          ภูนามูล          ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.นางรัชฎาภรณ์     สุขสุเดช ครูช านาญการ             กรรมการ 
3.นายจักรพรรณ     โตกลาง         ครูผู้ช่วย                    กรรมการ 

 
 
 



๔๑ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา 

ข้อที่  ๓.๑  การจัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู ้

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
3  กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรยีนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

1.นางนิรมล          ภูนามูล          ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช          ครูช านาญการ                  กรรมการ 
3.นายจักรพรรณ    โตกลาง          ครูผู้ช่วย                          กรรมการ 
๔. นายชัยบัณฑิต     รักษาภักดี                ครูผู้ชว่ย                                    กรรมการ 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.นางนิรมล         ภูนามูล           ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช          ครูช านาญการ                  กรรมการ 
3.นายจักรพรรณ   โตกลาง           ครูผู้ช่วย                          กรรมการ 
๔. นางสาวธัญนนัท ์ ตระกูลรัมย์        ครูผู้ช่วย                           กรรมการ 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

1.นางนิรมล         ภูนามูล           ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช          ครูช านาญการ                  กรรมการ 
3.นายจักรพรรณ   โตกลาง           ครูผู้ช่วย                          กรรมการ 

 ๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

1.นางนิรมล         ภูนามูล           ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช         ครูช านาญการ                   กรรมการ 
3.นายจักรพรรณ   โตกลาง           ครูผู้ช่วย                          กรรมการ 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

1.นางนิรมล         ภูนามูล           ผูช้่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
2.นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช         ครูช านาญการ                    กรรมการ 
3.นางสาวปนัดดา   พร้อมบูลย์      คร ู                                 กรรมการ 
4.นายจักรพรรณ    โตกลาง         ครูผู้ช่วย                            กรรมการ 
๕. นางสาวธัญนนัท ์ ตระกูลรัมย์       ครูผูช้่วย                            กรรมการ 

 
หน้าที ่  รวบรวมเอกสารหลักฐานในมาตรฐานตามประเด็นพิจารณาที่ตนเองรับผิดชอบ เพ่ือรับการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
 
 
 
 



๔๒ 

 

คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  
1. นางนิรมล              ภูนามูล   ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายพิเชฐ               รื่นปาน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางจินดา               อินทร์สุวรรณ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายสมหมาย     มณีรัตน์   ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางเบญจภา     แก้วกระจาย  ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นางพรพรรณ    มีสร้อยไตรรัตน์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวรัติกาล     ทองค า   ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นางรัชฎาภรณ์     สุขสุเดช   ครูช านาญการ   กรรมการ 
9. นางแสงเทียน     ศิริพันธ์   ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑0. นายชัยวัฒน ์          ลาภดิลกกุล  คร ู    กรรมการ 
๑1. นางสาวรัฐจินันท์     สุนทรวิทย์  คร ู    กรรมการ 
๑2. นางสาวปนัดดา     พร้อมบูลย์  คร ู    กรรมการ 
๑3. นางสาวจิรวดี     มีสินทรัพย์  คร ู    กรรมการ 
๑4. นายถนอม     อารีสุก   คร ู    กรรมการ 
15. นายจักรพรรณ     โตกลาง          ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๖. นายภิรมย์         โพธิกลาง       ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 
๑๗. นางสาวธัญนนัท ์   ตระกูลรัมย์     ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 
๑๘. นายชัยบัณฑิต      รักษาภักดี           ครูผู้ช่วย                                กรรมการ 
๑๙. นางสาวสุกันยา     พงษ์กระจาย  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่สรุปงานแต่ละมาตรฐานเพ่ือจัดท าเอกสารรายงานประจ าปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
ทั้งนี้ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุดต่อราชการ 

 
                                         สั่ง  ณ  วันที่ ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                                       ลงชื่อ  
                              (นายอภิลักษณ์   ธีราลักษณ์สกุล) 
                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินการดังนี ้
************************ 

1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ในแต่ละมาตรฐาน ศึกษาคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา 
    ตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณาท่ีก าหนดให้เข้าใจ โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานตาม 
    ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
2. ศึกษาเอกสาร รูปภาพ สรปุงาน /โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวบรวมจัดท าเอกสารร่องรอย หลักฐาน  
    ให้ครบตามมาตรฐานและหัวข้อที่รับผิดชอบ  
3. ด าเนินการประเมินคุณภาพของตน ตามมาตรฐานหัวข้อที่ท่านรับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันตัดสิน 
    เพ่ือให้ระดับคะแนนคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยยดึหลักการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและสะท้อนคุณภาพ 
    การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างชัดเจนตรวจสอบได้  
4. จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ โดยจัดท าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้ 
    กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัย หรือข้อมูลอ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
    การจัดประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร  
    และการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
5. สรุปผลการประเมินตนเอง กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น และจุดควรพัฒนา  
6. รวบรวมหลักฐาน เอกสาร ร่องรอย ตามมาตรฐานและหัวข้อที่รับผิดชอบ จัดท าเป็นรูปเล่มให้เสร็จสมบูรณ์  
7. รับการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self Assessment Repor) ปีการศึกษา 256๓ วันที่ ๓๑  มีนาคม 256๔  
8. เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินภายในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563 และการประเมิน 
    ภายนอกจาก สมศ. รอบ 4  

 
 


