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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105   ที่อยู่  หมู่ 5 ต.รางหวาย  อ.พนมทวน   จ.กาญจนบุรี

สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  โทรศัพท์ 034 571233   
โทรสาร 034 571233   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายธรรมะ   เที่ยงธรรม   วุฒิการศึกษา   ครุศาสตร์บัณฑิต   สาขาวิชาเอกพลศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่  4  ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 9  ปี  5  เดือน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105   เดิมชื่อโรงเรียนบ้านตลาดเขต   ตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1  พฤษภาคม   
2501   โดยนายอ าเภอพนมทวนเป็นผู้จัดตั้ง   ด ารงอยู่ด้วยงบประมาณแผ่นดิน   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4 แรกเริ่มจัดสร้างโดยชาวบ้านตลาดเขต  ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1  
ขนาด 9 x 22.50 เมตร ในที่ดินจ านวน 6 ไร่ 3 งาน  ติดกับถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง   ปีแรกท่ีเปิดมี  
นักเรียน 50 คน   นายแสวง   ศรีสมบูรณ์ เป็นครูใหญ่   จนในป ี พ.ศ. 2504   คณะกรรมการโรงเรียน 
ศึกษาธิการอ าเภอพนมทวน ในขณะนั้นคือนายสุวรรณ   ชาญวิทยา   ได้ร่วมกันหาพ้ืนที่ส าหรับสร้างโรงเรียน
ใหม่   เพราะที่ดินเดิมไม่สามารถขยายได้   ในที่สุดได้จัดซื้อที่ดิน   แห่งใหม่คือที่ดินในปัจจุบัน   จ านวน 24 ไร่ 
1 งาน 43 ตารางวา  พร้อมทั้งขายที่เดิมไป   ได้ท าการของบประมาณจากทางราชการ    ก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ 003  จ านวน 7 ห้องเรียน  1 หลัง   ส่วนอาคารหลังเก่าได้รื้อและน าอุปกรณ์มาสร้างเป็นโรงอาหารในที่
แห่งใหม่  ในปีต่อ ๆ มาจ านวนนักเรียนก็ยังเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร
เรียนแบบ  ป.1 ก  ขนาด 4 ห้องเรียน   เมื่อ พ.ศ. 2512   และปี พ.ศ. 2515   มูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย – 
อเมริกา   ได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   017  ขนาด  10  ห้องเรียนจ านวน  1 หลัง   และ
โรงเรียนจึงใช้ชื่อ “ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ”  มาแต่บัดนี้ในปีต่อ ๆ มาก็ได้สร้างอาคารประกอบ
ต่าง ๆ  โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการบ้าง  จากการได้รับบริจาคบ้าง เช่น โรงฝึกงาน โรงอาหาร 
บ้านพักครู บ้านพักภารโรง   ส้วม   เรือนเพาะช า   ปี พ.ศ. 2518  ประชาชนพร้อมด้วยคณะครูร่วมกันสร้าง
อาคารเอกเทศทรงไทยเพ่ือใช้เป็นห้องสมุด   และปี พ.ศ. 2532 ได้ขออนุญาตรื้อถอนโรงอาหารหลังเก่าที่ช ารุด
ทรุดโทรมมาก  และน าวัสดุมาสร้างห้องสมุด   ที่  ป ีพ.ศ. 2536   นายสง่า-นางพยัพ   บุญข า บริจาคสร้าง
อาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 29  ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง   พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ   ติดตั้งไฟฟ้า  พัดลม
ทั้งสิ้นมูลค่า 1,600,000 บาท  คณะครูและประชาชนร่วมกันบริจาคสร้างรั้วตามแนวติดกับอาคารใหม่พร้อมทั้ง
สร้างดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนมิตรภาพ และอาคารสง่า – พยัพ  บุญข า   
ปี พ.ศ.ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105   เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษา
โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 3 ขวบ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยจัด
ชั้นเรียนรวม 18 ห้องเรียน  มีนักเรียน 500 คน  ในปีการศึกษา 2547  โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105   
จัดการเรียนการสอนโดยเข้าร่วมโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเครือข่ายโรงเรียนวังไกลกังวล  
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อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับชุมชนบริจาคอุปกรณ์จาน
ดาวเทียม เป็นเงิน 241,400  บาท  และชมรมหนุ่มสาวบริจาคคอมพิวเตอร์เป็นเงิน  260,000  บาท  โรงเรียน
ได้ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน โดยรับเด็กทั้งเขตจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี  มีนักเรียนจากเขต
ปกครองจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 2 อ าเภอ   2  ต าบล   6 หมู่บ้าน   เขตจังหวัดสุพรรณบุรี   จ านวน 2  
อ าเภอ  2  ต าบล  3  หมู่บ้าน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ  ท าไร่อ้อย   ค้าขาย  และรับจ้าง  มีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กจ านวนมาก   เช่น   โรงมะยมเชื่อม   โรงงานน้ าพริกเผา   โรงงาน 
ตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป   โรงงานผลิตภัณฑ์จากปูนซีเมนต์  การขยายตัวของตลาดแรงงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2552  โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
(โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 ) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ในปี พ.ศ.2553 นางพยับ  บุญข า ได้บริจาคเงินสร้างอาคารห้องสมุดเอกเทศให้โรงเรียน เป็นจ านวน
เงิน 1 ล้านบาท และมีชาวบ้านตลาดเขตร่วมสบทบอีกเป็นเงินเก้าหมื่นสองพันบาท รวมหนึ่งล้านเก้าหมื่นสอง
พันบาท ลักษณะที่จัดสร้างเป็นอาคารเอกเทศ ปัจจุบันมีหนังสือจ านวน 7,464 เล่ม มีการสืบค้นหนังสือและ
ยืม-คืนหนังสือ ในระบบ  My School Library  และติดตั้งอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนได้ค้นคว้า  ตลอดจนจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนเป็นประจ า 
 ในปี พ.ศ 2558 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 
216  ปรับปรุง 46  จ านวน  1 หลัง  งบประมาณ  17,700,000  บาท 
 ในปี พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง  
6ที่/49 จ านวน 1 หลัง งบประมาณ  490,900  บาท 
          ในปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

ประกอบด้วย 
รูปตะเกียง     หมายถึง แสงสว่างโชติช่วงชัชวาล     
สมุด FRIEND SHIP หมายถึง มิตรภาพ 
ธงไทย – อเมริกัน    หมายถึง ความร่วมมือ   

ปรัชญาโรงเรียน    
     “ปญฺญฺ โลกสมิ  ปชฺโต” 
ค าขวัญของโรงเรียน 
  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เลิศล้ าพลานามัย 
สีประจ าโรงเรียน  “ ชมพู – ฟ้า” 
                 สีชมพู  หมายถึง  ความรัก  ความสามัคคี 
                  สีฟ้า    หมายถึง  ความดีงาม  ความคิดที่สูงส่ง 
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อุดมคติโรงเรียน  “ นิ่ง   อึด  อดทน” 
            นิ่ง     หมายถึง   ตระหนัก  คิด  วางแผน 
            อึด     หมายถึง   ปฏิบัติด้วยความเพียรพยายาม 
         อดทน   หมายถึง   ยอมรับในการตรวจสอบและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนา 
อักษรย่อของโรงเรียน 
                 นักเรียนระดับประถม           “ ต.ข.” 
                 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา      “ม.ต.ข.” 
 
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
นโยบายของโรงเรียน 
 1. พัฒนาคุณภาพเด็กไทยยุคใหม่  มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม   
 2. ครูมีคุณภาพยุคใหม่  เป็นครูมืออาชีพ พัฒนางานเท่าทันสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาชุมชนสู่สังคมอาเซียน 
 4. ผู้บริหารเป็นผู้น ามืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
สมรรถนะหลักขององค์กร 
 1. ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการมี Model  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ครูผู้สอนทุกคนมิ  Model  รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 
วิสัยทัศน์ 

ภายในปี 2561 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  เป็นโรงเรียนในฝันที่พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 
   1. พัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน 
  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
ค่านิยม 
 ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือ 
เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน   เป็นนักเรียนยุคใหม่ที่สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.   นักเรียนใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทั้ง   ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ได้เป็นอย่างดี 
2.   นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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3.   นักเรียนมีพ้ืนฐานทางคิดค านวณได้เป็นอย่างดี 
4.   นักเรียนรู้จักคิด และใช้เหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5.   นักเรียนมีความซื่อสัตย์  เสียสละ ขยัน ประหยัด  อดทน  และมีสัมมาคารวะ 
6.   นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7.   นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สามารถอนุรักษ์และพัฒนาให้ดี 
      ยิ่งขึ้นได้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ความเป็นไทย 
 8.  นักเรียนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ใฝ่เรียน และสามารถสร้างองค์ความรู้ที่น าไปปฏิบัติ ให้เกิดผลจริง 

อัตลักษณ์ 
ความเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม 

เอกลักษณ์  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และมีนิสัยรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สู่ประชาคมอาเซียน 
 
กลยุทธ์ 

โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาออกเป็น  6 กลยุทธ์ สอดคล้อง
กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล   ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ  2559  จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
  1.  สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
         2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  4.  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
  5.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่น 
             6.  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และโรงเรียน 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

   1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนเมือง  มีประชากรประมาณ 4,300  คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตลาด  และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดเขต  อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ เกษตรกรรม  เนื่องจาก  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย  เหมาะส าหรับการเพาะปลูก  มีลม
มรสุมพัดผ่านตามฤดูกาล  มีคลองชลประทานผ่านด้านทิศตะวันออก ส่งน้ าได้ตลอดทั้งปี   ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ เทศกาลกินเจ  และงานประจ าปีศาล
พ่อเขาคลุกคล ี

  2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 96,000 บาท จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว  4 คน 
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 3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

         อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  วัดศรีพนมเขต  ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสอย่างดียิ่ง  เทศบาล
ต าบลตลาดเขต อยู่ใกล้ตลาด  ใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์  อยู่ใกล้แหล่งที่มีความเสี่ยง คือ  ร้านเกมส์
คอมพิวเตอร์ 

 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2559 

1 1 24 1 1 2 

 

 

       

 

 

 

2

24

1 1 0 2
0
5

10
15
20
25
30

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2559



6 
 

 

 

 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา2559 0 0 24 0 6 0 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

0%0%

80%

0%

20% 0%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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3) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
บริหารการศึกษา 5 20 
คณิตศาสตร์ 1 25 

วิทยาศาสตร์ 1 24 

ภาษาอังกฤษ 3 23 

ประวัติศาสตร์ 2 22 

คอมพิวเตอร์ 2 24 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 8 

พลศึกษา 2 20 

นาฏศิลป์ 1 6 

ปฐมวัย 2 20 

ประถมศึกษา 5 25 

เทคโนโลยีการศึกษา 1 20 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 1 18 

บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 25 

ประชาสัมพันธ์ 1 25 

การจัดการทั่วไป 1 18 

รวม 30   
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2559  รวม  502  คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 2 30 14 44 22 
อ.2 2 24 23 47 24 
รวม 4 54 37 91  
ป.1 2 30 18 48 24 
ป.2 2 25 21 46 23 
ป.3 2 24 21 45 23 
ป.4 2 18 29 47 24 
ป.5 2 24 30 54 27 
ป.6 2 18 27 45 23 
รวม 12 139 146 285  
ม.1 2 30 30 60 30 
ม.2 1 19 23 42 42 
ม.3 1 17 7 24 24 
รวม 4 66 60 126  
ม.4 - - - - - 
ม.5 - - - - - 
ม.6 - - - - - 
รวม - - - -  

รวมทั้งหมด 20 259 243 502  
 

 
 
 
 
 
1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
    1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Teat : NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2559 
 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 45.57 42.16 52.61 46.78 
ระดับเขตพ้ืนที่ 52.69 39.54 55.42 49.22 
ระดับประเทศ 51.60 36.99 53.38 47.13 

 
 
 

 2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
         ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2559  

 2.1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2558 – 2559 

 

ภาษาไทย, 65%

คณิตศาสตร์, 54%

วิทยาศาสตร์, 66%

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, 74%

ประวัติศาสตร์, 78%

สุขศึกษาและพลศึกษา, 
78%

ศิลปะ, 74%

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี, 77%

ภาษาอังกฤษ, 57%

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาใน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
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2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2558 – 2559 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

42.01

37.34

43.12

40.82

45.57

42.16

52.61

46.78

3.56

4.82

9.49

5.96

0 10 20 30 40 50 60

ด้านภาษา

ด้านค านวณ

ด้านเหตุผล

รวมทั้ง 3 ด้าน

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน 
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)

ผลต่าง 2559 2558
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9.09

27.27

52.27

11.36

6.25

20.83

47.92

25

0 10 20 30 40 50 60

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ความสามารถด้านภาษา (Literacy)

ปี กศ. 2559 ปี กศ. 2558

6.28

34.09

52.27

6.82

2.08

27.08

62.5

8.34

0 10 20 30 40 50 60 70

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy)

ปี กศ. 2559 ปี กศ. 2558
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจ าปีการศึกษา 2559  

2.27

34.09

45.45

18.18

12.5

25

33.33

29.17

0 10 20 30 40 50

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability)

ปี กศ. 2559 ปี กศ. 2558
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.34 36.84 37.97 43.55 33.22 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.71 38.09 39.52 44.69 29.63 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 51.88 38.76 40.27 45.08 31.11 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 42.26 24.25 32.84 45.68 29.68 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.38 24.53 33.27 46.37 27.97 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 46.81 29.53 35.12 49.34 31.39 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  
          ประจ าปีการศึกษา 2558- 2559 

42
.26

24
.25

32
.84

45
.68

29
.68

43
.38

24
.53

33
.27

46
.37

27
.97

46
.81

29
.53

35
.12

49
.34

31
.39

46
.36

29
.31

34
.99

49

31
.8

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
    

รายวิชา ปี กศ. 2557 ปี กศ. 2558 
ผลต่าง 

2557-2558 
ปี กศ. 
2559 

ผลต่าง  
2558-2559 

ภาษาไทย 44.38 43.33 -1.05 56.34 +13.01 

สังคมศึกษา 49.14 41.06 -8.08 43.55 +2.49 

ภาษาอังกฤษ 33.45 30.49 -2.96 33.22 +2.73 

คณิตศาสตร ์ 33.21 32.85 -0.36 36.84 +3.99 

วิทยาศาสตร์ 37.40 37.66 +0.26 37.97 +0.31 

รวมเฉลี่ย 39.52 37.08 -2.44 41.58 +4.50 
 

 
 
 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2558-2559
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ปี กศ. 2557 ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2559
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รายวิชา ปี กศ. 2557 ปี กศ. 2558 
ผลต่าง 

2557-2558 
ปี กศ. 2559 

ผลต่าง  
2558-2559 

ภาษาไทย 32.82 42.30 +9.48 42.26 -0.04 

สังคมศึกษา 47.41 48.87 +1.46 45.68 -3.19 

ภาษาอังกฤษ 24.35 27.53 +3.18 29.68 +2.15 

คณิตศาสตร ์ 27.39 30.08 +2.69 24.25 -5.83 

วิทยาศาสตร์ 39.88 38.53 -1.35 32.84 -5.69 

รวมเฉลี่ย 34.37 37.46 +3.09 34.94 -2.52 
 
 

 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน(O– NET ) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2558-2559 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปี กศ. 2557 ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2559
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.34 36.84 37.97 43.55 33.22 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.71 38.09 39.52 44.69 29.63 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 51.88 38.76 40.27 45.08 31.11 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2558- 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รายวิชา ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 

ภาษาไทย 43.33 56.34 +13.01 
คณิตศาสตร์ 32.85 36.84 +3.99 
วิทยาศาสตร์ 37.66 37.97 +0.31 
สังคมศึกษา 41.06 43.55 +2.49 
ภาษาอังกฤษ 30.49 33.22 +2.73 
1.7  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 
แหล่งเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 30 38 40 35 49 40 53 41 20 
ห้องสมุดมีชีวิต 3 ดี 44 42 48 48 49 40 53 41 20 
ห้องคอมพิวเตอร์ 40 35 38 48 49 40 53 41 20 
ห้องพยาบาล 20 18 22 32 37 26 22 18 13 
สนามกีฬา 44 42 48 48 49 40 53 41 20 
สวนวิทยาศาสตร์ 20 28 33 37 41 36 48 27 15 
ห้องอาเซียน 31 25 29 31 40 29 46 28 11 
ธนาคารขยะ 44 42 48 48 49 40 53 41 20 
ลานสุขภาพ 40 37 29 33 37 26 41 24 15 
แปลงเกษตร 20 22 25 48 49 40 53 41 20 
ห้องสหกรณ์ 44 42 48 48 49 40 53 41 20 
ห้องเรียน KANPAO 44 42 48 48 49 40 53 41 20 
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จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดมีชีวิต 3 ดี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล

สนามกีฬา สวนวิทยาศาสตร์ ห้องอาเซียน ธนาคารขยะ

ลานสุขภาพ แปลงเกษตร ห้องสหกรณ์ ห้องเรียน KANPAO
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แหล่งเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
 วดัศรีพนมเขต 30 38 40 35 49 40 53 41 20 
ตลาดสดเทศบาลตลาดเขต 44 42 48 48 49 40 53 41 20 
โรงงานท าขนมจีน 40 38 34 48 49 40 44 25 18 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 25 28 32 47 44 37 52 30 18 
สถานีอนามยับ้านตลาดเขต 44 42 48 48 49 40 53 41 20 
สถานีต ารวจชมุชนบ้านตลาดเขต 29 38 36 46 45 39 49 37 17 
ไปรษณีย์ตลาดเขต 35 39 44 45 47 36 44 38 15 
โรงงานน า้พริกแมพ่ะเยาว์ 39 38 47 48 49 38 50 39 19 
ศาลพอ่ปู่ เขาคลกุคล ี 44 42 48 48 49 40 53 41 20 

 

 
 
1.7. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

วัดศรีพนมเขต ตลาดสดเทศบาลตลาดเขต โรงงานท าขนมจีน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สถานีอนามัยบ้านตลาดเขต สถานีต ารวจชุมชนบ้านตลาดเขต

ไปรษณีย์ตลาดเขต โรงงานน้ าพริกแม่พะเยาว์ ศาลพ่อปู่เขาคลุกคลี
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- เงินงบประมาณ 2,339,580 
- เงินนอกงบประมาณ 1,877,252.98 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      4,216,832.98 

1.8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน    
                  เป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                   สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสรมิพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    ......81.95.......... 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง          ไม่รับรอง 
***กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานที่ 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
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 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังขาดความเข้าใจอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ควร
พัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการควบคุมคุณภาพ มีการนิเทศ ติดตามงานไม่เป็นระบบต่อเนื่อง สารสนเทศโรงเรียนไม่
ครอบคลุมการบริหารฝ่ายงานขาดการประมวลผลเพ่ือน าไปใช้พัฒนางาน นอกจากนั้นสถานศึกษามีจ านวนครู
ต่อผู้เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เมื่อครูสอนจบแต่ละหน่วยว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้อะไร มีปัญหาอะไร แล้วน าปัญหานั้นไปแก้ไข พัฒนา
อะไร 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 คณะกรรมการประกันภายในโรงเรียน ด าเนินงานตรวจติดตามคุณภาพตามแผนเป็นระบบต่อเนื่อง
ตลอดปี รายงานผลการประเมินคุณภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และให้มีการปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ มี
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนางานได้ 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ระดับศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4  มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ  :.........ดีเยี่ยม...... 
 
1.กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ โดยให้ผู้เรียนชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
ภาคเรียนละ  1  คร้ังเพื่อจะได้ทราบถึงพฒันาการของผู้เรียน ทดสอบสมรรถภาพทางกายปีละ  1  คร้ัง  ให้ผู้เรียน
เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรง สมบูรณ์   ตรวจสุขภาพประจ าปีจากเจ้าหนา้ทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลด้วย  สว่นเร่ืองการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ นัน้โรงเรียนได้ให้ความรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา และโรงเรียนได้ร่วมมือกับเจ้าหนา้ที่ต ารวจ ในชุมชน เจ้าหนา้ที่สาธารณสุข โรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลตลาดเขตในการสุ่มตรวจปสัสาวะ  เพื่อป้องปรามและบ าบัดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายโดยจัดโครงการ
แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนรางหวาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามศักยภาพของแต่ละบุคคล   การ
ส่งเสริมด้านศลิปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์นัน้  โรงเรียนมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านต่างๆ ประกวดงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม 

 ส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์โดยการชี้แจงให้นักเรียนรับทราบ
ว่านักเรียนทุกคนจะต้องผา่นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งโรงเรียนก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
8  ข้อตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ที่ท าหน้าทีป่ระเมินคือครูประจ าชั้น ผู้ปกครองและนักเรียน โดยประเมนิ
ตามเกณฑ์การประเมินทีโ่รงเรียนก าหนด ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โครงการวันส าคัญ,
โครงการออมทรัพย์,โครงการโรงเรียนสีขาว,โครงการวนัส าคัญ,โครงการยุวฑูตความดี, โครงการวิถีพุทธ ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนมีความกตัญญูกตเวที ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่เสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน  มีความสุภาพอ่อนน้อม รู้จักให้เกียรติผู้อื่น สามารถปรับตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 ด าเนินการส่งเสริมและพฒันาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนบันทึกจากการอ่านทุกคน  จัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการ โดยใช้ 
ห้องสมุดจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดป้ายไวนิลให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยงัมีโครงการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน เช่นโครงการห้องสมุด
มีชีวิต 3 ด ีมีห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีตสิมเหตุผล  โดยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานทุกระดบัชัน้  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ใช้ทักษะการคิด แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการ
เรียนรู้ ICT และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยก าหนดให้ผู้เรียนอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
สื่อความ ส่วนการส่งเสริมและพฒันาให้ผู้เรียนรู้จักก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบนั้น ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมแนะแนวทุกระดับชัน้ 

จัดการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกทางด้านสมรรถนะส าคัญ 
ทักษะต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ แผนการจดัการเรียนรู้ โครงงาน  
แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  แผนการจัดการเรียนรู้ ICT  การสื่อสารโดยการพูดเก่ียวกับ
ตนเอง, จากประสบการณ์หรือจากสถานการณ์ต่าง ๆ  การอ่าน  การสรุปบนัทึกข้อมูลจากการอ่าน,จากสถานการณ์, 
การเรียงล าดับความรู้,  การเขียนเรียงความ  การบรรยายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ การแก้ปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้น มีทักษะ
ในการด ารงชีวติให้อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข,การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทั้งชั่วโมงเรียนและนอกเวลา
เรียน  การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดท าสื่อนวัตกรรมน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้



23 
 

ยังจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ค่ายศิลปะ สอนเสริมเติมความรูใ้ห้กับผู้เรียน ฝึกทักษะด้านวิชาการ และใช้ระบบการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  ท าให้ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด  เขียน  น าเสนอและสามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ได้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ผู้เรียนสามารถแข่งขันทักษะทางวิชาการจนประสบผลส าเร็จและมีผลการเรียนตาม
เกณฑ์ 

 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสุจริต  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  กิจกรรมการประกวดบอร์ดในวันส าคัญตา่งๆ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานทีช่ัดเจนเปน็ระบบ  ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดมีการตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขการท างานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์  ผู้เรียนพงึพอใจและชื่นชมต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัตงิาน
ด้วยความกระตือรือร้น  มีส่วนรว่มในการวางแผนการท างานเปน็หมู่คณะทุกขั้นตอน  ปฏบิัติงานตามบทบาทหนา้ที่ที่
ได้รับมอบหมาย จัดกิจกรรมส ารวจอาชีพในอุดมคติ  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

2. ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ 
สิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการอ่าน 
(ป.1 – ป.4) 

(ระดับดีเยี่ยม) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ความสามารถ
ในการสื่อสาร  
คิดค านวณ 
และ 
คิดวิเคราะห์ 
(ระดับดี.) 

 
 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
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เทคโนโลยี  
(ระดับดีเยี่ยม) 
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ความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมปีที่ 3
จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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ในการใช้เทคโนโลยี จ าแนกตามระดับคุณภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง
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คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 

 
3. จุดเด่น 

ผู้เรียนอ่านหนังสืออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน ผลการประเมิน 
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 - 4 ผ่านเกณฑ์การประเมินกันทุกคน  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่ม
สาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 
91.67  ในระดับดีเยี่ยม  
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  ร้อยละ 82.03 
มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน การเดินแถวกลับบ้าน การช่วยเหลืองานชุมชนในเทศกาลต่างๆ 
จนเป็นที่ยอมรับเช่น เทศกาลกินเจ เทศกาลงานพ่อปู่เขาคลุกคลี 
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ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
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4,  จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังต้องพัฒนาคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสารการเรียนรู้ จากผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงกว่าระดับประเทศ และในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังต้อง
พัฒนาคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสารการเรียนรู้ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ให้สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการพูดหน้าชั้นเรียน การน าเสนอข้อมูล 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย การใช้
วาจาต่อสาธารณชน 
 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการรักษาความเป็นไทยไม่ลอกเลียนแบบ
ต่างชาติจนลืมความเป็นไทยในด้านการแต่งกายให้สมวัย ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  :........ดีเยีย่ม...... 

 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินจัดการศึกษาตามนโยบายการปฎิรูปการศึกษาและจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคคลกรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาชองสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบาย    
การปฎิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฎิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 

0%0%0%

100%

แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งที่ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน

0%

50%50%

0%

แผนภูมิแสดงจ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

 
 
3.จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่หลากหลาย
วิธีเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม กลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุง่เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้ อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4,  จุดควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 
 

 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :......ดียี่ยม...... 

 

0%0%

100%

0%

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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1.กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณา
การอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียน การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย  ตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบ หมายหน้าที่ให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้
ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัย
ของเขตโรงเรียน 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยการให้ครูทุกคนเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย
คนละ  1 รายวิชา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้
บูรณาการแบบครบวงจร พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
จัดหาคู่มือ ผลงานวิจัยต่างๆ เพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  มีการนิเทศการสอนและ
เยี่ยมชั้นเรียน   

2.ผลการด าเนินงาน 
 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้ เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้    
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่ างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปัญญา  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น     
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วย
วิธีการ ที่หลากหลาย  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน   ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
3.จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา  ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4,  จุดควรพัฒนา 

ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ทุกระดับชั้น ส่งเสริมครูให้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 
                  ประสิทธภิาพ 

ระดับคุณภาพ  :.........ดีเยี่ยม...... 

 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่  
1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน 3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้ เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่ เป็นปะโยชน์ในการพัฒนา  คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน              
4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน   
8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ ผล
การประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนใน
โรงเรียน เพ่ือให้ คณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือ ให้นักเรียนประเมิน
ตนเองในการเรียนรู้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ที่วางไว้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและ สรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปี
การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท า แบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจาก
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 

2.ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการ ศึกษา อย่างเป็น

ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีและคณะกรรมการ  สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  น าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจั ดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   
 

3.จุดเด่น 
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โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากร  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 

4,  จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนปรับเปลี่ยนบางโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา จัดระบบสารสนเทศให้ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน  โดยมีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้,
สารสนเทศฝ่าย เพ่ือสรุปเป็นสารสนเทศของโรงเรียน  พัฒนาระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  พัฒนาการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น   

 

สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ.........ดีเยี่ยม........ 
 
 
 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ  พัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ  ประเมิน
สรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยมมาตรฐานที่ 4 ระบบ การประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และ เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม  และ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ 1 ใน
ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย  มาตรฐานอยู่ในระดับดี
เยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา
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รายบุคคล และการประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือ
ในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้อง มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
ส่วนที่ 3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้อง
น าไปวิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถ สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         ผู้เรียนอ่านหนังสืออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน ผลการ
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.1-4 
ผ่านเกณฑ์การประเมินกันทุกคน  นักเรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 91.67  ในระดับดีเยี่ยม  
 ผู้ เรี ย น มี สุ ข ภ าพ ร่ า งก าย แ ข็ ง แ ร ง  มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
ร้อยละ 82.03  มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของ
โรงเรียน การเดินแถวกลับบ้าน การช่วยเหลืองาน
ชุมชนในเทศกาลต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับเช่น เทศกาล
กินเจ เทศกาลงานพ่อปู่เขาคลุกคลี 
 

 
    ผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ยั งต้อง
พัฒนาคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสารการเรียนรู้ 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงกว่าระดับประเทศ 
และในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังต้องพัฒนา
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสารการเรียนรู้ จากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่
และระดับประเทศ 
      ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการพูดหน้าชั้นเรียน 
การน าเสนอข้อมูล 
การแลก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้  แก้ ปั ญ ห าต าม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ 
การอภิปราย การใช้วาจาต่อสาธารณชน 
 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-
3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการรักษาความเป็น
ไทยไม่ลอกเลียนแบบต่างชาติจนลืมความเป็น
ไทยในด้านการแต่งกายให้สมวัย ส่งเสริม
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ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย 
2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่
หลากหลายวิธีเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุม กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผล 
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได ้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 
 

3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

     
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบ
ครบวงจร ทุกระดับชั้น ส่งเสริมครูให้ท าวิจัย
ในชั้นเรียน 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

4.ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครูบุคลากร ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุก

          
        โรงเรียนปรับเปลี่ยนบางโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน  โดย
มีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้,สารสนเทศ
ฝ่าย เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศของโรงเรียน  
พัฒนาระบบการนิเทศภายในให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
พัฒนาการติดตามตรวจสอบและประเมิน
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ระดับ 
 

คุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น   

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดโดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรทุกระดบัชัน้ 2.สร้าง 

แบบวัดสมรรถนะของผู้เรียน 3. จัดสอนเสริม ติวเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคะแนน  O-NET 4. จัด
กิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทุกขั้นตอน 5. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกให้มากขึ้น 6. ก าหนดบทบาทเครือข่ายผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาผู้เรียน 7. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนางานในภาคเรียนต่อไป 8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ในชุมชนและใช้ประโยชน์ให้เต็มที่อย่างคุ้มค่า 9. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ทุก
ระดับชั้น 10. ส่งเสริมครูให้ท าวิจัยในชั้นเรียน  11. จัดท าโครงการที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนให้ยั่งยืน 12. ปรับปรุงระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานตามโครงการ 
เพ่ือให้แต่ละโครงการประเมินผลและรายงานผลทุกโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA \ 
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 4. จัดสรรธุรการโรงเรียน
เพ่ิมข้ึนเพ่ือช่วยเหลือครูให้มีหน้าที่สอนอย่างเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
ภาคผนวก 

สิ่งที่ต้องใส่ 
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- ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 15 มาตรฐาน 

- ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่   1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   
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ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 5 โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโครงการ
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ / 
กิจกรรมดังนี้  

     -   ส่งเสริมสุขภาพ 

     -   โรงเรียนสีขาว 

     -   กีฬา 

     -   เด็กคุณธรรม 

     -   ค่ายวิชาการ(ค่ายศิลปะ) 

     -   พัฒนา/ปรับปรุงวงดุริยางค์ 
     -   พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การประเมินสมรรถภาพทางกาย 

2 มีน าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

4 

3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษ  และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย   อุบัติเหตุ  และปัญหา
ทางเพศ 

5 

4 เห็น  คุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะ มีความเมตตากรณุาเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่  และเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวม 

5 

5 มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น 5 

6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน  ศลิปะ  ดนตรี/
นาฏศิลป/์กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
4.87 

ดีเย่ียม 

  

 

 

 

มาตรฐานที่   2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกัสูตร 5 โรงเรียนด าเนินการดังนี้ 
-  จัดท าหลักสตูรสถานศึกษาโดย

ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูรแกนกลาง และน า

2 เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตญัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 5 
3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 5 
4 ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดมา
จัดกิจกรรมกับนักเรียนดังน้ี 

1.  ให้ความรูภ้ายในและภายนอก 
ช้ันเรียน 

2.   ฝึกปฏิบัติคุณลักษณะต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียนทุกคน 

3.   ติดตามควบคุมก ากับอย่าง 
อย่างใกล้ชิด 

4.   ยกย่องชมเชยนักเรียนดีอย่าง 
สม่ าเสมอ โดยให้ค าชมเชย 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
4.96 

 
ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่   3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าต่อเนื่อง   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่างๆ รอบตัว 

5 
โรงเรียนด าเนินการดังนี ้

   1.   จัดให้มีโครงการห้องสมดุมชีีวิต
และส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน  โดยจัด
กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ประกอบด้วย 

   -   หนังสือดีที่ควรอ่าน 

2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

5 

3 เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูร้ะหว่างกัน 

5 
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4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

   -   บริการการศึกษาค้นคว้าทาง   

        Internet 

   -   หนังสือเล่มโปรด 

   -   บันทึกการอ่านหนังสือยามวา่ง   

   -   รางวัลส าหรับคนรักการอ่าน 

       และอื่น ๆ 

   2.   บริการการใช้แหล่งเรียนรู ้

   3.   ห้องสมุดเคลื่อนที ่

    

  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
4.65  

ดีเย่ียม 

 

 

 

มาตรฐานที่   4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  

                     สมเหตุผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

5 โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้ จัดโครงการ / จดั
กิจกรรมดังนี ้

   -   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ    

   -   การจัดการเรียนรู้แบบ 

       กระบวนการแก้ปัญหา 

   -   การสอนแบบโครงงาน 

   -   การสอนแบบฝึกทักษะโดย 

       การอ่าน คิดวิเคราะห์และ 

       เขียนสื่อความ,การสอนโดย 

2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 5 

3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

5 

4 ความคิดรเิริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ 5 
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 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
4.76 

ดีเย่ียม 

 

 

มาตรฐานที่   5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 5 1.  การจดัท าแผนโครงการยกระดบั 

    ผลสัมฤทธ์ิทุกกลุ่มสาระ 

2.  การจัดท าโครงการค่ายวิชาการ 

3.  การจัดท าโครงการทดสอบ Pre   

    O-Net ในระดับโรงเรยีนถึง 2  

    ครั้ง เพ่ือน ามาพัฒนาครูและ 

    ผู้เรียน     

2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 5 

3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ ์ 5 

4 ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไปตามเกณฑ ์

 

 

 

2 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
4.40 

ดีมาก 
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มาตรฐานที่   6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

                      และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 5 โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ / 
กิจกรรมดังนี ้
-   การจัดการเรียนรู้แบบ 
    ร่วมมือ 
-   การจัดการเรียนรู้และท างานเป็น   
    กลุ่ม 
-   การจัดกิจกรรมพัฒนากลุ่ม 

    สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

    การเรียนรู ้

-   กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการ  

    เรียนรู้กับภูมิปญัญาท้องถิ่น 

-   นิทรรศการเปิดบา้นวิชาการ  

    2559 

-   เศรษฐกิจพอเพียง 

-   ค่ายอาเซียน 

-   กิจกรรมชุมนมุ/ลูกเสือ เนตรนาร ี

2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภมูิใจในผลงานของ
ตนเอง 

5 

3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 5 

4 มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 

5 
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สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
4.99 

ดีเย่ียม  

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่   7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะและคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 

5 -  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
   ขั้นพื้นฐาน 2551 
-  หลักสูตรสถานศึกษา 2551 
-  ก าหนดการจัดการเรยีนรู ้
-  แผนการจัดการเรยีนรู ้

2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบคุคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพของผู้เรยีน 
 
 

5 ข้อมูลนักเรยีนรายบคุคล 
-  ข้อมูลเอกสารการส่งต่อนักเรียน 
-  ข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธ์ิ 
-  เอกสารแนะแนว 

3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา 

5 -  แผนการจัดการเรยีนรู ้
-  ก าหนดการจัดการเรยีนรู ้
-  บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
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4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

5 -  แผนการจัดการเรยีนรู ้
-  บันทึกการใช้สื่อของครู 
-  บันทึกการผลิตสื่อ 
-  สถิติของการใช้สื่อ 

5 ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

5 -  แผนการจัดการเรยีนรู ้
-  ช้ินงาน 
-  โครงงาน 
-  แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
-  บันทึกการวัดผลและประเมินผล 

6 ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรยีนทั้ง
ด้านการเรียนและคณุภาพด้วยความ 
เสมอภาค  

5 -  แผนการจัดการเรยีนรู ้
-  บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
-  แบบประเมินช้ินงาน ภาระงาน 
-  ตารางสอนซ่อมเสรมิ 
-  บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
-  บันทึกการให้ค าปรึกษา 
-  บันทึกการแก้ไขพฤติกรรมนักเรยีน 
-  บันทึกการประชุม 

7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

5 
 

-  วิจัยในช้ันเรียน 
-  โครงการยกระดับผสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  

 

ที ่

 

ตัวบ่งชี้ 

 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

8 ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

5 -แบบประเมินคร ู

-รายงานผลการประเมินคร ู

-รายงาน SAR 

-บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของคณะคร ู

-บันทึกเวรรักษาการประจ าสถานที่
ราชการ 

9 ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายเตม็เวลา เต็ม
ความสามารถ 

5 - แผนการจัดการเรียนรู ้
- ตารางสอน 

- ค าสั่งครูประจ าชั้น 

-รายงาน SSR ของครู 
- บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของคณะคร ู

- บันทึกเวรรักษาการประจ าสถานที่
ราชการ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
10.00  

ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที่   8  ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรยีน 

5 -   จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ 

    สถานศึกษา  

-   จัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 

    ประจ าปี 

-   จัดการประชุมครูและบุคลากร 

-   จัดให้มีการนิเทศภายใน 

-   จัดการประชุมผู้ปกครองภาค 

    เรียนละ  1 ครั้ง 

2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

5 

3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

5 

4 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

5 

5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษา 

5 
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6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา 

 

 

 

5 -   ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร 

    เข้าอบรมจากหน่วยเหนือ 

-    รางวัลของสถานศึกษา  

    ผู้บริหารครูและนักเรียนนัก 

    ระดับต่าง  ๆ 

-   การประกันคุณภาพภายใน 

    และต้นสังกัด 

-   รายงานการประชุม 

    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 

    พื้นฐาน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

10.00 

ดีเย่ียม 

  

มาตรฐานที่   9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  

                     ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

5 โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  
ชุมชน 

   -   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา    

       ผู้ปกครอง  ชุมชน 

   -   ศึกษาดูงาน 

   -   การรับบริจาคทุนนักเรียน 

   -   ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 

      

2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ  ติดตามดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลผุลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

5 

3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 

 

5 
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สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
5.00 

ดีเย่ียม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างรอบด้าน 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 4 โรงเรียนไดด้ าเนินการจัดโครงการ / 
กิจกรรมดังนี ้

   -   โครงการพัฒนาหลักสูตร   

       สถานศึกษา 

   -   จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร   

       ได้แก่  ค่ายวิชาการ  การ 

       เรียนการสอนลดเวลาเรียน  

       เพิ่มเวลารู้ 

       โดยเชิญวิทยากรภายนอก     

   -   ส่งเสริมความสนใจของ 

       ผู้เรียน จัดกิจกรรมชุมชน 

   -   กิจกรรมนิเทศภายใน 

   -   กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน    

2 จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

4 

3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริม และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

4 

4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จนสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

4 

5 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

4 

6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มปีระสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน 

5 
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สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
8.40 

ดีมาก 

  

 

 

 

 

มาตรฐานที่   11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดสีภาพแวดล้อมร่มรื่น และมแีหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรยีน 

5 -   โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

-   โครงการส่งเสริมแหล่งเรยีนรู ้

-   โครงการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลย ี

-   โครงการส่งเรมิคุณภาพนักเรียน 

-   กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 

-   ห้องสมุดมีชีวิต 3 ดี เสรมิสร้างนิสัย   

    รักการอ่าน 

2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้รียน 

5 

3 จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
10.00 

ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที่   12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 1.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ  
     สถานศึกษา โดยใช้มาตรฐาน 
     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ 
     สถานศึกษาให้คณะครูและ 
     ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
3.  จัดท าและด าเนินการตาม 
     แผนพัฒนา การจัดการศึกษา 
     ของสถานศึกษา โดยมโีครงการ 

2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 

3 จัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

3 

4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา 

4 

5 น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4 
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6 จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5      และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย 
4.  ติดตามตรวจสอบและประเมิน 
    คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
-   โครงการประกันคณุภาพ 
    การศึกษาภายในสถานศึกษา 
-   คณะครูจัดท า SAR ของครู 
-   จัดท าแบบประเมินมาตรฐาน 
    การศึกษาท้ัง  15  มาตรฐาน 
5.  น าผลการประเมินคุณภาพ 
    ภายในและภายนอก วางแผน 
    พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
    ต่อเนื่อง จัดท าแผนพัฒนา 
    การศึกษา 
6.  จัดท ารายงานประจ าปี  2559 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
4.80 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่   13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้องพัฒนาสถานศึกษาให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

5 โรงเรียนไดด้ าเนินการดังนี ้
  -  การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ แหลง่   
     เรียนรู้ภายในและภายนอก 
  -  โครงการทัศนศึกษา 
  -  กิจกรรมการเรียนการสอน  
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2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4      บูรณาการ สาระการงาน  อาชีพ 
     และเทคโนโลยี   กิจกรรมชุมนุม   
     (เชิญวิทยากรท้องถิ่น) 
  -  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
-  กิจกรรมโรงพยาบาลส่ง เสรมิ 
     สุขภาอนามัยบ้านตลาด เขตให้   
     ความรู้ด้านอนามัยกับ นักเรียน 
  -  กิจกรรมพิธีกรในชุมชน 
  -  กิจกรรมสาธารณะในชุมชน    
     เช่น  งานพ่อปู่เขาคลุกคลี    
     เทศกาลกินเจ ฯลฯ 
  -  กิจกรรมท าบญุในเทศกาล   
     เข้าพรรษา 
  -  โครงการสอบนักธรรมช้ัน  
     ต่าง ๆ  
  -  กิจกรรมจติสาธารณะ 
  -  โครงการจดันิทรรศการทาง 
     วิชาการ 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 
9.00  

ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่   14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

5 -  โครงการพัฒนาหลักสูตร  
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2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีนบรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5    สถานศึกษาและสาระ  

   ท้องถิ่น 

-  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

-  โครงการพัฒนากิจกรรม 

   ผู้เรียน 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพ 

   ผู้เรียนสูศ่ิลปหตัถกรรม 

-  โครงการส่งเสริมการใช้ 

   แหล่งเรียนรูภ้ายในและ 

   ภายนอกสถานศึกษา 

-  โครงการน้อมน าเศรษฐกิจ 

   พอพียง 

-  โครงการพัฒนาคุณธรรม  

   จริยธรรม นักเรียนตาม 

   แนวคิดปรัญชาเศรษฐกจิพอเพียง 

-  โครงการประกันคุณภาพ 

   สถานศึกษาภายในสถานศึกษา 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

5.00 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานด้านการส่งเสริม 

มาตรฐานที่   15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  และแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาและ 

                        ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 โรงเรียนด าเนินการตามนี ้
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2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่าน
มา 

 

 

 

 

 

5    1.  เข้ารับการอบรมนโยบายและ 

        ลงนาม 

   2.  น านโยบายมาประชุมครู ให ้

        ความรู้ และออกแบบวาง 

        แผนการด าเนินการ 

   3.  ด าเนินการตามแผน  

   4.  ประเมินผลการด าเนินงาน   

        ความส าเรจ็คือ นักเรียนเกดิ 

        ความรู้ความสามารถด้านการ 

        อ่านการเขียน การคิดค านวณ 

        เป็นไปตามจดุเน้น 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

5.00 

ดีเย่ียม 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559     
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

    
 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม ที่พึงประสงค ์      
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

    
 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิด 
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

    
 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมเีจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจรติ 

    
 

ด้านการจดัการศกึษา   
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธภิาพ
และเกิดประสิทธผิล 

    
 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครองชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล 

   
  

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ 
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

   
  

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ 
บริการที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

    
 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   
  

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนบัสนุน ให ้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    
 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา   
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

   
  

ด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้นแนวทางการปฏริูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น     

    
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
 
 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/ 
ระดับที่

ได ้
 
 

 
ค่า 

น้ าหนัก 
 
 

 
คะแนน 

ที่ได ้
 
 

 
เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 
 

 
ความ 
หมาย 

 
 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 28.63 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และ 

      5.00 4.87 5 ดีเยี่ยม มีสุนทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 
ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 383 384 99.74 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 315 384 82.03 0.50 0.41 4 ดีมาก 
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1.3 ป้องกันตนเองจากสิง่เสพติดให้โทษ  
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย  อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 

383 384 99.74 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 383 384 99.74 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีและให้เกียรติผู้อื่น 383 384 99.74 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 383 384 99.74 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม 

   5.00 4.96 5 ดีเยี่ยม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พงึประสงคต์ามหลักสูตร 383 384 99.74 2.00 1.99 5 ดีเยี่ยม 

2.2 เอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 

383 384 99.74 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม ต่อผู้มีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง 383 384 99.74 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
 
 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/ 
ระดับที่

ได ้
 
 

 
ค่า 

น้ าหนัก 
 
 

 
คะแนน 

ที่ได ้
 
 

 
เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 
 

 
ความ 
หมาย 

 
 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ 

383 384 99.74 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา 

   5.00 4.65 5 ดีเยี่ยม 

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 

352 384 91.67 2.00 1.83 5 ดีเยี่ยม 

ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  และ 

สื่อต่างๆ รอบตัว 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน 356 384 92.71 1.00 0.93 5 ดีเยี่ยม 
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และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 

374 384 97.40 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม  ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน า 

355 384 92.45 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม เสนอผลงาน 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถใน 

   5.00 4.76 5 ดีเยี่ยม 

การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู   และ 

363 384 94.53 2.00 1.90 5 ดีเยี่ยม 
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา 

360 384 93.75 1.00 0.94 5 ดีเยี่ยม หรือวิธีการของตนเอง 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 357 384 92.97 1.00 0.93 5 ดีเยี่ยม 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
 
 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/ 
ระดับที่

ได ้
 
 

 
ค่า 

น้ าหนัก 
 
 

 
คะแนน 

ที่ได ้
 
 

 
เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 
 

 
ความ 
หมาย 

 
 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน 

372 384 99.48 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม ด้วยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 

   5.00 4.40 4 ดีมาก ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยแต่ละ 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม กลุ่มสาระ เปน็ไปตามเกณฑ ์

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม 

  5.00 1.00 1.00 5  ดีเยี่ยม หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม และเขียน เป็นไปตามเกณฑ ์

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไป   2.00 1.00 0.40 2 พอใช้ 
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ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 

   5.00 4.99 5 ดีเยี่ยม 

รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการ 

383 384 99.74 2.00 1.99 5 ดีเยี่ยม จนส าเร็จ 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พัฒนางาน 

383 384 99.74 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 383 384 99.74 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ 

383 384 99.74 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 

 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
 
 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/ 
ระดับที่

ได ้
 
 

 
ค่า 

น้ าหนัก 
 
 

 
คะแนน 

ที่ได ้
 
 

 
เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 
 

 
ความ 
หมาย 

 
 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 48.20 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท 

      10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธผิล 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียน 

20 20 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

20 20 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ 20 20 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคล  และ 

พัฒนาการทางสตปิัญญา 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

20 20 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ผนวกกับการน าบรบิทและภูมิปญัญาของ 

ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น 

20 20 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 

20 20 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน  และ 

คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 

 

 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
 
 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/ 
ระดับที่

ได ้
 
 

 
ค่า 

น้ าหนัก 
 
 

 
คะแนน 

ที่ได ้
 
 

 
เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 
 

 
ความ 
หมาย 

 
 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพฒันาการจัด 

20 20 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

การเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผ้ล 

ในการปรับการสอน 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัตตินเปน็แบบอย่างที่ดี 

20 20 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ด ้

20 20 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบตังิานตาม 

   10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพและ 

เกิดประสทิธิผล 
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8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และ 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียน 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน 

หรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้าน 

วิชาการและการจัดการ 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

ในแผนปฏบิัติการ 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา   5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
 

 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/ 
ระดับที่

ได ้
 
 

 
ค่า 

น้ าหนัก 
 
 

 
คะแนน 

ที่ได ้
 
 

 
เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 
 

 
ความ 
หมาย 

 
 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา 

     5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม 

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพ  และ 

เกิดประสทิธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ  ติดตาม 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 

สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม ในการพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร 

     10.00 8.40 4 ดีมาก 

กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน อย่างรอบด้าน 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ 

    4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก สอดคล้องกับท้องถิ่น 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ 

    4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
 
 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/ 
ระดับที่

ได ้
 
 

 
ค่า 

น้ าหนัก 
 
 

 
คะแนน 

ที่ได ้
 
 

 
เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 
 

ความ 
หมาย 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และ 

    4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

10.4 สนับสนนุให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ 

    4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏบิัติจริง จนสรุป 

ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 

    4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก 

และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

อย่างสม่ าเสมอ 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ม ี

    5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด 

     10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม 
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ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน 

    5.00 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

มั่นคง สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอ านวย 

ความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ 

ส าหรับผู้เรียน 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ 

    5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ 

    5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

เทคโนโลยสีารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
 
 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/ 
ระดับที่

ได ้
 
 

 
ค่า 

น้ าหนัก 
 
 

 
คะแนน 

ที่ได ้
 
 

 
เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 
 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน 

      5. 00 4.80 5 ดีเยี่ยม 

คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 

 ในกฎกระทรวง 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม สถานศึกษา 

12.2 จัดท าและด าเนนิการตามแผนพัฒนา 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพฒันา 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา       

12.3 จัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศ 

    4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก 

ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

สถานศึกษา 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ     5.00 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 
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ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา        

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 

    5.00 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงาน 

    5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม การประเมินคุณภาพภายใน 
 

 

 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
 

 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/ 
ระดับที่

ได ้
 

 
ค่า 

น้ าหนัก 
 
 

 
คะแนน 

ที่ได ้
 

 
เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 
 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 9.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง 

      10.00 9.00 5 ดีเยี่ยม 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู้ 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

    5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จาก 

แหล่งเรียนรู ้ทั้งภายในและภายนอก 

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง 

ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 

    4.00 5.00 4.00 4 ดีมาก 

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง 

สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและ 

องค์กรที่เก่ียวข้อง 
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ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษา 
   

 
 

5.00 
5.00 5 ดีเยี่ยม 

 ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา 

และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ 

    5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนบรรลุตามเปา้หมายวสิัยทัศน์  ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา 

14.2 ผลการด าเนนิงานส่งเสริมให้ผู้เรียน 

   5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

บรรลุตามเปา้หมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
 
 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 

ครู 
ทั้งหมด 

 
ร้อยละ/ 
ระดับที่

ได ้
 
 

 
ค่า 

น้ าหนัก 
 
 

 
คะแนน 

ที่ได ้
 
 

 
เทียบ 
ระดับ 

คุณภาพ 
 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตาม 

   5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให ้

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบ 
  

5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

สนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษา 

15.2 ผลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมาย   
5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม และพัฒนาดีขึน้กว่าทีผ่่านมา 

ค่าเฉลี่ยรวม    100.00 95.83 5 ดีเยี่ยม 

        

                   สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา            คะแนนที่ได ้ 95.83      
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ระดับคุณภาพ   ระดับ 1     ระดับ 2       ระดับ 3     ระดับ 4     ระดับ 5 
    (ปรับปรุง)      (พอใช้)            (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเยี่ยม) 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 
ที ่16/ 2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 
ปีการศึกษา 2559 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1.1 นายธรรมะ    เที่ยงธรรม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ 
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1.2 นางเกษร   เมืองนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
1.3 นายโสภณ   ถาวร   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
1.4 นางพลินี   โพธาราม  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
1.5 นางสาวกฤติรัตน์    ข าทวี ครู คศ.1         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางเอกญารัตน์   ทองเจียว  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวศรีแพร   ออมสิน   ครูช านาญการ  กรรมการ 
2.3 นางสาวกฤติรัตน์    ข าทวี  ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางลันดร    เกตุอุบล   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
3.2 นางวรานิษฐ์   ธนโรจน์เดชานนท์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.3 นางสุนีย์   พันแสงทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.4 นางณัชชา    พวงแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.5 นางพลินี   โพธาราม   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 
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4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 
ประกอบด้วย 

4.1 นางพลินี   โพธาราม   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
4.2 นางลันดร    เกตุอุบล   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.3 นางสาวอุไรวรรณ   แซ่โง้ว  ครู คศ.1  กรรมการ 
4.4 นางสาวเกศกานดา  สุวรรณศรี ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
4.5 นางสาวกฤติรัตน์    ข าทวี  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2559 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การ
พัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  16   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 

(ลงชื่อ) 
(นายธรรมะ   เที่ยงธรรม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ของโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
.......................................... 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  เมื่อวันที่  
3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2559  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 

   
  ลงชื่อ 

(นายโสภณ   ถาวร) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 
 
 

            ลงชื่อ 
  (นายธรรมะ     เที่ยงธรรม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที ่ศธ 04018.1007/137      โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 
        หมู่ 5 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 
        จ.กาญจนบุรี 71170 

                      20   มีนาคม   2560 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
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เรียน คุณเกษร   เมืองนิล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

ด้วย โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105   อ าเภอพนมทวน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะจัดท ารายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญ คุณเกษร   เมืองนิล มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559พร้อมหนังสือนี้ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105    
ได้จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรกพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                 (นายธรรมะ     เที่ยงธรรม) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 

 
 
 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
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และการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 
105  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 ประกาศ ณ วันที่   10   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

 

 

(นายธรรมะ    เที่ยงธรรม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน 30 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ   

 
 
 
 
5 

1.1.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 0.5 
1.2.มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 1 
1.3.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิใหโ้ทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัตเิหตุและปัญหาทางเพศ 

1 

1.4.เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1 
1.5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและใหเ้กียรติผู้อื่น 1 
1.6.สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกจิกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

1 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
2.1.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2  

5 2.2. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตญัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ 1 
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2.3.ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 1 
2.4.ตระหนัก รู้คณุค่าร่วมอนุรักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 
มาตรฐานที่  3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

3.1.มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆรอบตัว 

2  
 
5 3.2.มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิ 1 

3.3.เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพื่อการเรียนรูร้ะหว่างกัน 1 

3.4.ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 

มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  

4.1.สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

2  
 
5 4.2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 

4.3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 1 
4.4.มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ 1 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร  
  

5.1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 1  
 
5 

5.2.ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 1 
5.3.ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 2 
5.4.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 1 
มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

  

6.1.วางแผนการท างานและด าเนนิการจนส าเร็จ 2  
5 6.2.ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 

6.3.ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 1 
6.4.มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกีย่วกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 1 
 ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  50 
มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

7.1.ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะและคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

1  
 
 
 
 
 
 
 

7.2.ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

1 

7.3.ครูออกแบบและการจัดการเรยีนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา 

2 

7.4.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

1 
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7.5.ครูการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

1 10 

7.6.ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปญัหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการเรยีนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

1 

7.7.ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน 

1 

7.8.ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 1 
7.9.ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 1 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่  8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

8.1.ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดรเิริ่มทีเ่น้นการพัฒนาผู้เรยีน 1  
 
 

10 

8.2.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

2 

8.3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ 2 
8.4.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 2 
8.5.นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 1 
8.6.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพและเตม็เวลา 

2 

มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง ชมุชนปฏิบติังานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสทิธิผล 

  

9.1.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 2 5 
9.2.คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1 

9.3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสีว่นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 
มาตรฐานที่  10   สถานศกึษามกีารจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

  

10.1.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 2  
 
 
 
 
 

10 

10.2.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ 

2 

10.3.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสง่เสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

1 

10.4.สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

1 

10.5.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรยีนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

2 
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10.6.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 2 
มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

  

11.1.ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้รยีน 

4  

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

11.2.จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสรมิสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของผู้เรยีน 3 10 
11.3.จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผูเ้รียนเรียนรูด้้วย
ตนเองและหรือเรยีนรู้แบบมีส่วนรว่ม 

3 

มาตรฐานที่ 12 สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

12.1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1  
 
 
5 

12.2.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 

12.3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

1 

12.4.ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

0.5 

12.5.น าผลการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 

12.6.จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
1 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู ้

  

13.1.มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

5  
 

10 
13.2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา   
(ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

  

มาตรฐานที1่4 การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา 
และจุดเนน้ที่ก าหนดขึน้  

  

14.1.จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรียนบรรลตุามเป้าหมาย วิสยัทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา 

3  
5 

14.2.ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 2 
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ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก(คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   

มาตรฐานที่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

  

15.1.จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

3 5 

15.2.ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 2 
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ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
................................................. 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553  ที่ปรับปรุงใหม่  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาใน
อนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การ
ประเมินคุณภาพภายใน  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. 2559 

 

 
(นายธรรมะ    เที่ยงธรรม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 
 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 (๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี้) 
 



74 
 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรีภาพ ระดับ ดีเย่ียม 
๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ร้อยละ ๘๕ไดร้ะดับ ดีเยีย่ม 
๑.๒ มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดเียี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๑.๕ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ  ดนตร/ีนาฏศลิป์ กีฬา/นันทนาการ  

ตามจินตนาการ 

ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับ ดีเย่ียม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกัสูตร ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคณุ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ตระหนัก  รู้คณุค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเนื่อง 

     ระดับ ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ  แหลง่เรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 

ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 
๓.๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการ คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ระดับ ดีเย่ียม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขยีนตามความคิด
ของตนเอง 

ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม  และสรา้งสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร ระดับ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๕ ไดร้ะดับ ด ี

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ ๔๕ ไดร้ะดับ ด ี

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    ระดับ ดีเย่ียม               
 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 
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๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภมูิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๖.๔ มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับ ดีเย่ียม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ
และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบคุคลและขอใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท  และภูมปิัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู ้

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แกผู้้เรยีนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน 

ร้อยละ ๘๐ ไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 
๗.๙ ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายเตม็เวลา  เต็มความสามารถ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง ระดับ ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล   

ระดับ ดีเย่ียม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับ ดเียี่ยม 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัย

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ระดับ ดเียี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

ระดับ ดเียี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ระดับ ดเียี่ยม 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ระดับ ดเียี่ยม 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา 
ระดับ ดเียี่ยม 

มาตรฐานที ่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับ ดีเย่ียม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบที่ก าหนด ระดับ ดเียี่ยม 
๙.๒ คระกรรมการสถานศึกษาก ากับตดิตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ระดับ ดเียี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับ ดเียี่ยม 
มาตรฐานที่  ๑o  สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับ ดีเย่ียม 

๑o.๑ หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ระดับ ดเียี่ยม 
๑o.๒ จัดราบวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ

ความสนใจ 
ระดับ ดเียี่ยม 

๑o.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

ระดับ ดเียี่ยม 

๑o.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ด้ด้วย
ตนเอง 

ระดับ ดเียี่ยม 

๑o.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรุงการเรยีนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

ระดับ ดเียี่ยม 

๑o.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มปีระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคน 

ระดับ ดเียี่ยม 
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อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ระดับ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่  
                    ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานด้านที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
                           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ ดีเยี่ยม 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น              

ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่  ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ระดับ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับ ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


