
1 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา| (Self-Assessment Report : SAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา| (Self-Assessment Report : SAR) 

 

ค ำน ำ 

  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2564 ) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้สถานศึกษา

ด าเนินการ 1) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  8  องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง 2) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  3) เผยแพร่

ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานท่ีดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  4) น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดท้ังเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุกปี
การศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา 2564  เสนอต่อเขตพื้นท่ี  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นท่ี
น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพื้นท่ี  

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือ 

ในการจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

( นายผไท  อุทุมรัตน์สกุล ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

         การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  48  ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา   
 การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้
ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

( พลอากาศเอก เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 
วันท่ี 15  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
                  โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  ต้ังอยู่เลขท่ี 27 หมู่ท่ี 7 ต าบลอมฤต  อ าเภอผักไห่   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   รหัสไปรษณีย์  13120  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท์  0-3539-1381  โทรสาร  0-3539-1696   e-mail : 
Sutthapramuk@sutthapramuk.ac.th    website  http://www.sutthapramuk.ac.th    เปิดสอน  ต้ังแต่
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   เนื้อที่ 10 ไร่  200 .ตารางวา   เขตพื้นท่ีบริการ 49   
หมู่บ้าน ได้แก่  ต าบลลาดน้ าเค็ม หมู่ 1 – 6   ต าบลโคกช้าง หมู่ 1 – 5 ต าบลอมฤต  หมู่ 1 – 11   ต าบลบ้านแค 
หมู่ 1 – 8  ต าบลกุฎี  หมู่ 1 – 12  และ ต าบลหน้าโคกหมู่ 1 – 7 
     ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
               โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” เริ่มเปิดท าการสอนในปี พ.ศ. 2459 ท่ีวัดชีโพนตรงข้ามวัดตึก(คชหิรัญ)  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2461  ได้ย้ายข้ามฝ่ังแม่น้ าน้อยมาอยู่บริเวณวัดตึกคชหิรัญโดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นท่ีเรียน
ช่ัวคราว  ต่อมาท่านพระครูสุทธาจารวัตร (อ่ า  ปฏิรูปานนท์) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นได้เรี่ยไรเงินสร้างอาคาร
เรียนขึ้น 1 หลัง  เมื่อก่อสร้างส าเร็จได้ท าพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2465  นับได้ว่าท่านพระครู
สุทธาจารวัตรได้เป็นผู้ให้ก าเนิดโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” และเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดต่อโรงเรียน เพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่ท่านจึงก าหนดช่ือสถาบันแห่งนี้ว่า  โรงเรียนผักไห่ “สุทธำประมุข” 
               ต่อมาอาคารเรียนหลังท่ี 1 ช ารุดทรุดโทรมมาก เมื่อโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจึงด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างใหม่ส าเร็จเรียบร้อยและเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านพระครูสุทธาจารวัตร จึงต้ังช่ืออาคารนี้
ว่า “เรือนสุทธำจำรวัตร”  ท าพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนในวันท่ี 8  กรกฎาคม 2555 (วันสุทธาร าลึก)  ซึ่งเป็นวัน
ครบรอบวันมรณภาพของท่าน  ท่ีทุกคนจะถือว่าเป็นวันส าคัญของโรงเรียน  นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันจะ
พร้อมใจกันมาถวายพวงมาลา  แสดงความกตัญญูแด่ท่านทุกปีการศึกษา 
                โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาล าดับท่ี 4 ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เดิมใช้อักษรย่อปักท่ีเส้ือนักเรียนว่า อ.ย.4  ปัจจุบันมีประวัติความเป็นมายาวนาน 106 ปี 
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แผนที่โรงเรียน 

 

พิกดั GPS ของโรงเรียน (จาก google map) 

14.46793509, 100.3729646 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 

 

  

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

 โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” เป็นองค์กรคุณภาพ มีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนานักเรียนสู่นวัตกร เพื่อ
ก้าวไกลสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วม 

พันธกิจ (MISSION) 
                 มีความชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ครอบคลุมการบริหารจัดการด้านต่างๆท้ังด้านผู้เรียน 
(Attitude Knowledge Skill) ครูและบุคลากรองค์กรโดยรวมดังนี้ 
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   โรงเรียนเป็นองค์กรคุณภาพ เป้าหมายขององค์กรคุณภาพ 
   1. มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ท้ังความรู้ (Knowledge) ทักษะต่างๆ (Skills) 
และมีคุณธรรมและเจตคติท่ีดี (Attitude) 
   2. ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ น าไปสู่การพัฒนา นวัตกร และสร้าง
นวัตกรรม ท่ีสามารถสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   3. ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะสากล มีพื้นฐานความเป็นไทย และมีทักษะชีวิต 
   4. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม น าความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจโดยใช้
กระบวนการ PLC ท่ีเข้มแข็ง 
   6. การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคุณภาพ 
   คุณธรรมน าความรู้ 
   1. เป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน คือ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
   2. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย ภายใต้ความรับผิดชอบ 
   3. นักเรียนสามารถใช้ความรู้และน าทักษะในการด าเนินการ การเรียนใช้ชีวิต ภายใต้คุณธรรมก ากับ 
   ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
   1. นักเรียนได้รับโอกาสในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่าน Active Learning กิจกรรม โครงงาน 
   2. นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ทักษะ อย่างมีคุณธรรม 
   3. นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ภาษาท่ี 2 และ ภาษาท่ี 3 ตามความถนัดและตามความสนใจ 
   4. นักเรียน ได้รับโอกาสในการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรม ผลงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
   ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. การจัดการเรียนรู้ กิจกรรม งานโครงการท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  การมีส่วนร่วม 
   1. ใช้กระบวนการ PLC ในการแสวงหาการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรม / งาน โครงการ ดังนี้ 
   - การบริหารจัดการด้วยกระบวนการ 3 Q และ DALI ประกอบด้วย Q-Goal คือ  
การค้นหาเป้าหมายท่ีชัดเจนท่ีมาจากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย Q-PLC จากการใช้กระบวนการ PLC ของครู  
และ  
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Q-Network เป็นกระบวนการของการสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อเรียนรู้ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
โรงเรียนกับโรงเรียนเครือข่าย หรือโรงเรียนกับหน่วยงานอื่นๆ 
   - การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการสร้าง Growth mindset และ PLC 
   - การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้เทคนิค LS การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
ดังแผนภาพ 
 

   

 

   2. การน าแผนงานไปปฏิบัติผ่านการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ 5Q และ DALI 

 Design   Active   Learning  Improvement 

เป้าประสงค์ ( Goals ) 

                 1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรู้ 

ความสามารถตามมาตรฐานสากล เป็นนวัตกร ท่ีมีความเป็นเลิศตามความถนัด มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 

      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการ

เรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

   3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลตอบสนอง
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ สังคม  
   4. โรงเรียนพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 
   6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
   7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   8. ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
        ค่านิยม (VALUES) 
   ซื่อสัตย์สุจริต ร่วมคิดร่วมท า ก้าวล้ าเทคโนโลยี มีความเป็นไทย มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
        สมรรถนะหลักของโรงเรียน คือ การเป็นองค์กรคุณภาพท่ีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี 
  คุณธรรมน าความรู้ เช่ือมโยงเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 

Plan  Do & See Reflect 
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2. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

         2.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
-  

-  

-  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายผไท    อุทุมสกุลรัตน์     

โทรศัพท์  0-35-391-381 

e-mail :  Sutthapramuk@sutthapramuk.ac.th 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 

สาขา  การบริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  9 ธันวาคม 2565 

จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา -  ปี   6  เดือน 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน นางสาวพัชรีพร     ขาวประทุม     

โทรศัพท์  095-7191542 

e-mail :  nunan02.2526 @gmail.com 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 

สาขา  วิชาการบริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  12 ตุลาคม 2563 

จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 8  เดือน 
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   2.2 จ านวนบุคลากร 

 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อืน่ๆ 

2564 2 28 3 6 

        

2.3  วุฒิกำรศกึษำสูงสุดของบุคลำกร 

ปริญญำเอก 
ปริญญำโท ปริญญำตรี ปวส 

มัธยมศึกษำตอน
ปลำย 

มัธยมศึกษำตอนต้น 

- 7 30 1 2 2 
 

 

 

 

5%

72%

8%

15%

ผูบ้รหิาร

ครผููส้อน

ครอูตัราจา้ง

เจา้หนา้ที่

0%

17%

71%

2%5%
5%

ปรญิญาเอก ปรญิญาโท ปรญิญาตรี ปวส มธัยมศกึษาตอนปลาย มธัยมศกึษาตอนตน้
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2.4  สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำ/ควำมถนัดและภำระงำนสอน 
 

สำขำวิชำ/ควำมถนัด จ ำนวน(คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ( ชม./สัปดำห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 
2. ภาษาไทย 3 23 
3. คณิตศาสตร์ 4 22 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 20 
5. สังคมศึกษา 5 22 
6. ศิลปะ/ดนตรี 3 20 
7. สุขศึกษา /พลศึกษา 3 19 
8. การงานอาชีพ 3 17 
9. ภาษาอังกฤษ 5 22 
10. แนะแนว 1 23 

รวม 36 21 
 

 

 

 

6% 8%

11%

20%

14%
8%

8%

8%

14% 3%

1. บรหิารการศกึษา

2. ภาษาไทย

3. คณิตศาสตร ์

4. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี่

5. สงัคมศกึษา

6. ศลิปะ/ดนตรี

7. สุขศกึษา /พลศกึษา

8. การงานอาชพี

9. ภาษาองักฤษ

10. แนะแนว



8 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา| (Self-Assessment Report : SAR) 

 

3. ข้อมูลนักเรียน 

     จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564  รวม  667  คน  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564)  ดังนี้ 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 4 80 49 129 33 
ม.2 4 68 58 126 32 
ม.3 4 56 56 112 28 

รวมม.ต้น 12 204 163 367 31 
ม.4 4 64 71 135 34 
ม.5 3 39 41 80 27 
ม.6 3 35 50 85 29 

รวม ม.ปลาย 10 138 162 300 30 
รวมทั้งหมด 22 342 325 667 31 

            ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน = ……1……..: ……20…..… 

 

 

123 128 129

90
81

135

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2562 2563 2564

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 - 2564 

ม.1

ม.4
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4. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
     4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนต้ังแต่ 3 ขึ้นไป จ าแนกตามระดับชั้น  

ปี ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 

2564 58.30 59.09 60.45 61.23 66.50 73.39 63.16 
 

 

 

4.2 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น 

123

148

91

90

87

71

128

115

147

81

84

84

129

126

112

135

80

85

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ปีกำรศึกษำ 2562 - 2564

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

58.30 59.09 60.45 61.23
66.50

73.39

63.16

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนต้ังแต่ 3 ข้ึนไป
จ ำแนกตำมระดับช้ัน
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ปี ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 

2564 2.92 2.96 2.94 2.94 3.12 3.28 3.03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 
        5.1  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

2.92
2.96 2.94 2.94

3.12

3.28

3.03

แผนภูมิแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียนจ ำแนกตำมระดับช้ัน
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            5.2  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปี2562 โรงเรียน 52.20 28.70 22.55 28.37

ปี 2562 ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.77

ปี 2563 โรงเรียน 56.16 25.00 24.00 27.60

ปี 2563 ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89

ปี 2564 โรงเรียน 64.81 29.75 23.41 35.39

ปี 2564 ประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย
ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ การทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 - 2564

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ

ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปี2562 โรงเรียน 39.46 33.14 23.46 17.75 24.70

ปี 2562 ประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20

ปี 2563 โรงเรียน 39.91 37.82 21.86 19.13 27.23

ปี 2563 ประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68

ปี 2564 โรงเรียน 47.04 23.56 19.78 28.50 35.61

ปี 2564 ประเทศ 46.40 25.56 21.28 28.65 36.87

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่

ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ การทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 - 2564
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ
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52.2
56.16
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28.37 27.6

35.39
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เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 - 2564
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาษไทย

องักฤษ

คณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์

39.46 39.91

47.04

33.14
31.82

23.5623.46
21.86

19.78
17.75

19.13

28.5

24.7
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เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 - 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย

สงัคมศึกษา

องักฤษ

คณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์
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6. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

             6.1 ห้องสมุด   มีขนาด 270 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 4,000 เล่ม 

การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ SMSจ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 85  

คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 13.4   ของนักเรียนท้ังหมด 

              6.2 ห้องปฏิบัติกำรห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีท้ังหมด 14 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร์ , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(2),ห้องปฏิบัติการภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา , ห้องปฏิบัติการ

ภาษาต่างประเทศ , ห้องปฏิบัติการคหกรรม , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(1) ,  ห้องดนตรีไทย, ห้องดนตรีสากล,

ห้องศิลปะ  ห้องแนะแนว  ห้องตัดผม  ห้องฟิตเน็ต 

             6.3 คอมพิวเตอร์  มีจ านวนท้ังหมด  41   เครื่องใช้เพื่อการเรียนการสอน 26 เครื่อง ใช้สืบค้นข้อมูล

ทางอินเทอร์เน็ตได้   7  เครื่องใช้ในงานบริหาร  8  เครื่อง จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปี

การศึกษา 2563  จ ำนวน    450   คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ 73.8 ของนักเรียนท้ังหมด 

            6.4  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนำกำร  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจโรงเรียน 

ด้านการศึกษาโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  ศูนย์การเรียนรูน้วดแผนไทย และศูนย์ปฏิบัติการกีฬา 
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6.5  แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

              ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนดังนี้ วัดบ้านอ้อ 
วัดตึกคชหิรัญ   
6.6 กำรใชแ้หล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

93 97 92 86 59 61

93 97 92 86 59 61

93 97 92 86 59 61

93 97 92 86 59 61

93 97 92 86 59 61

93 97 92 86 59 61

93 97
92 86 59 61

93 97
92 86 59 61

33 42
50 37 35 40

93 97
92 86 59 61

93 97
92 86 59 61

58 63 92
49 30 31

10 10 10
49 30 31

93 97 92 86 59 61

ศูนย์การเรียนรู้พละ
การเรียนรู้นวดแผนไทย
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ห้องสืบค้นข้อมูล
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6.7 กำรใชแ้หล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

          จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 
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7. ข้อมูลงบประมำณ 

           งบประมาณ (รับ-จ่าย)ประจ าปีการศึกษา 2564 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 

เงินงบประมาณ  6,564,620.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง   6,564,620.00 

เงินนอกงบประมาณ  4,183,777.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,574,023.58 

เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ(ระบุ) - 

รวมรำยรับ 10,748,397.00 รวมรำยจ่ำย 8,138,643.58 
 

                    งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   61.08     ของรายรับ   

                    งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   14.64    ของรายรับ 
 

8. สภำพชุมชนโดยรวม 

                 8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดกลาง  มีประชากรประมาณ  
620 คน จ านวนครัวเรือน  210  ครัวเรือนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดและบ้านเรือนประชาชน
อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยท่ัวไป คือ ประเพณีสงกรานต์  วันลอยกระทง  ไหว้พระประจ าปีหลวงพ่อตะวนัตก ณ วัดบ้านอ้อ  วันสุทธา
ร าลึก ณ วัดตึกคชหิรัญ 

  8.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพหลัก คือ รับจ้างคิดเป็น
ร้อยละ 52 ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ   คิดเป็นร้อยละ 99 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว 
ต่อปี 50,000   บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 5 คน 

               8.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
                    โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสอย่างดียิ่งจ านวน 2 แห่ง คือ วัดตึกคชหิรัญ และ 
วัดบ้านอ้อ ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่แบบชุมชนวิถีพุทธท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านโรงเรียนวิถีพุทธ  ชุมชนมี
ความสัมพันธ์กับสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเป็นกรรมการ
สถานศึกษา  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับน้อยมาก 
                        ข้อจ ากัด คือ โรงเรียนมีเนื้อท่ีน้อย  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ า  ท าให้ขาดแคลนสนามกีฬาและ
สถานท่ีปฏิบัติกิจกรรมภาคสนาม  และการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน เช่น  การฝึกซ้อมดนตรี สากล  กีฬา 
รวมทั้งการสอนเสริม  นักเรียนไม่สามารถเดินทางกลับโดยรถประจ าทางได้  ต้องจัดหายานพาหนะรับส่ง  ท า
ให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย 

 



17 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา| (Self-Assessment Report : SAR) 

 

 

9. สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ 
            โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  
                   รอบแรก   เมื่อวันท่ี  26 -  30     เดือน  สิงหาคม     พ.ศ.   2547   
                   รอบสอง   เมื่อวันท่ี  23 -  25     เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2550 
                   รอบสาม   เมื่อวันท่ี  26 – 28     เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2555 
                  รอบส่ี      เมื่อวันท่ี  18 - 19      เดือน  ธันวาคม       พ.ศ.  2562 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ของสถำนศกึษำ  สรุปผลกำรประเมินโดยภำพรวมดังต่อไปนี้   
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยนอกรอบสี ่

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
สถานศึกษาควรด าเนินการพฒันาทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา

ของผูเ้รียนทุกระดบัชั้น โดยจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนทุก คนไดว้างแผนการท างาน สร้างความรู้ใหมจ่ากการท าโครงงาน/ผลงาน/ช้ินงาน 

ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์และ คิดแกปั้ญหา โดยผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่ 5 โครงการ/กิจกรรม ข้ึนไป ท าใหผู้เ้รียน

มีโครงงาน/ผลงาน/ช้ินงาน ท่ีเป็นเซิงประจกัษใ์นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันา ผูเ้รียน โดยมีครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน โครงงาน/ผลงาน/

ช้ินงาน โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพท่ี สถานศึกษาก าหนด ให้มีผลการพฒันา 85 % 

 

 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

                         สถานศึกษาควรสนับสนุนการไข้ระบบสารสนเทศให้มีเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัด

ข้อมูล สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อตอบสนองการประมวลผลในระบบสารสนเทศให้ใช้งานได้รวดเร็ว มี

 ด้ำน ระดับคุณภำพ 

   
1. คุณภาพของผูเ้รียน ดีมาก 

2.   
กระบวนการบริหารและการจดัการ ดีมาก 

3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดี 
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ประโยชน์ และทันต่อความต้องการเพิ่มมากข้ึน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีประสานงาน มีการตรวจสอบข้อมูล 

ควรจัด บุคลากรท่ีมีความรู้และทักษะรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล โดยจัดอบรมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน และประมวลผลข้อมูล ควรมีการสรุปการ 

ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อน าไปใช้งานได้รวดเร็ว โดยจัดหาบุคลากรในการประมวลผลข้อมูลให้ 

เพียงพอ จัดเก็บข้อมูล ควรเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้มีการสอดคล้องกับงานบริหารสถานศึกษา เซ่น งาน 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างซัดเจน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าข้อมูลไปใช้ ควรมีการเผยแพร่ ประซาสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยท่ัวถึงกัน เพื่อ 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
1. ส่งเสริมการจัดท าส่ือและจัดหาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเพียงพอให้กับครู 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. จัดหางบประมาณปรับปรุงห้องสมุด รวมทั้งจัดซื้อหนังสือ ส่ือดิจิทัลท่ีทันสมัย 
3. ครูควรบันทึกหลังสอนให้สะท้อนถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อน่ามาจัดท าวิจัยในช้ันเรียนให้มี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

 

 

ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม 

 

   1. กระบวนกำรพัฒนำ 

               สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู ้

ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อ

สร้างให้ผู้เรียนเป็น  SMART STUDENT ตามแนวคิดของ ผศ. นิทัศน์ ฝักเจริญผล  ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียน

ผักไห่ “สุทธาประมุข” ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย อาทิเช่น  การตั้งค าถามหรือสถานการณ์ท่ีต่อเนื่องจากการเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้น

ให้นักเรียนคิดเพิ่มเติมจากความรู้เดิมท่ีมีและน าความรู้ท่ีได้ไปแก้ปัญหา   การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  

สืบเสาะค้นคว้า  แลกเปล่ียนเรียนรู้  และสร้างความรู้ จากนั้นน าความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ 

 ในทุกระดับช้ัน  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้ส่ือ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดของผู้เรียน 

               นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยการจัดโครงงาน

คุณธรรมของนักเรียนทุกระดับช้ัน  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม

หลักสูตร  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะซึ้งสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน  มีระบบการแนะแนว น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้

ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนรอบๆสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย  

และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ อย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน 

 

มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพผู้เรียน 
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 

  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้ดี สามารถ

ส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับช้ัน  มีความสามารถในด้านการคิดค านวณ  คิด

วิเคราะห์  อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพ     ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

 มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยในด้านผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมี 

ความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม  จิตสาธารณะและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและในความเป็นไทย  เห็นคุณค่า

เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  สามารถเรียนรู้และมีวิธีการ

ป้องกันตนเองจากการล่อลวง  ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน

ครอบครัว ชุมชน และสังคมท้ังนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 

 

ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
และเขียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

 

ความสามารถในการ
ส่ือสาร 
คิดค านวณและคิด
วิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการส่ือสาร คิดค านวณ 
และคิดวิเคราะห์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 

ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

 

ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมำยเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 

และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

 

 

 

หมำยเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 
และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปี2562 โรงเรียน 52.20 28.70 22.55 28.37

ปี 2562 ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.77

ปี 2563 โรงเรียน 56.16 25.00 24.00 27.60

ปี 2563 ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89

ปี 2564 โรงเรียน 64.81 29.75 23.41 35.39

ปี 2564 ประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45

ปี2562 โรงเรียน, ภาษาไทย, 
52.20

ปี2562 โรงเรียน, อังกฤษ, 
28.70 ปี2562 โรงเรียน, 

คณิตศาสตร์, 22.55

ปี2562 โรงเรียน, 
วิทยาศาสตร์, 28.37

ปี 2562 ประเทศ, ภาษาไทย, 
55.14

ปี 2562 ประเทศ, อังกฤษ, 
33.25 ปี 2562 ประเทศ, 

คณิตศาสตร์, 26.73

ปี 2562 ประเทศ, 
วิทยาศาสตร์, 30.77

ปี 2563 โรงเรียน, ภาษาไทย, 
56.16

ปี 2563 โรงเรียน, อังกฤษ, 
25.00

ปี 2563 โรงเรียน, 
คณิตศาสตร์, 24.00

ปี 2563 โรงเรียน, 
วิทยาศาสตร์, 27.60

ปี 2563 ประเทศ, ภาษาไทย, 
54.29

ปี 2563 ประเทศ, อังกฤษ, 
34.38 ปี 2563 ประเทศ, 

คณิตศาสตร์, 25.46

ปี 2563 ประเทศ, 
วิทยาศาสตร์, 29.89

ปี 2564 โรงเรียน, ภาษาไทย, 
64.81

ปี 2564 โรงเรียน, อังกฤษ, 
29.75 ปี 2564 โรงเรียน, 

คณิตศาสตร์, 23.41

ปี 2564 โรงเรียน, 
วิทยาศาสตร์, 35.39

ปี 2564 ประเทศ, ภาษาไทย, 
51.19

ปี 2564 ประเทศ, อังกฤษ, 
31.11 ปี 2564 ประเทศ, 

คณิตศาสตร,์ 24.47

ปี 2564 ประเทศ, 
วิทยาศาสตร์, 31.45

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ การทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 - 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ

ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปี2562 โรงเรียน 39.46 33.14 23.46 17.75 24.70

ปี 2562 ประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20

ปี 2563 โรงเรียน 39.91 37.82 21.86 19.13 27.23

ปี 2563 ประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68

ปี 2564 โรงเรียน 47.04 23.56 19.78 28.50 35.61

ปี 2564 ประเทศ 46.40 25.56 21.28 28.65 36.87

ปี2562 โรงเรียน, ภาษาไทย, 
39.46 ปี2562 โรงเรียน, สงัคม

ศึกษา, 33.14
ปี2562 โรงเรียน, องักฤษ, 

23.46 ปี2562 โรงเรียน, 
คณิตศาสตร,์ 17.75

ปี2562 โรงเรียน, 
วทิยาศาสตร,์ 24.70

ปี 2562 ประเทศ, ภาษาไทย
, 42.21 ปี 2562 ประเทศ, สงัคม

ศึกษา, 35.70 ปี 2562 ประเทศ, องักฤษ, 
29.20 ปี 2562 ประเทศ, 

คณิตศาสตร,์ 25.41

ปี 2562 ประเทศ, 
วทิยาศาสตร,์ 29.20

ปี 2563 โรงเรียน, ภาษาไทย
, 39.91

ปี 2563 โรงเรียน, สงัคม
ศึกษา, 37.82

ปี 2563 โรงเรียน, องักฤษ, 
21.86

ปี 2563 โรงเรียน, 
คณิตศาสตร,์ 19.13

ปี 2563 โรงเรียน, 
วทิยาศาสตร,์ 27.23

ปี 2563 ประเทศ, ภาษาไทย
, 44.36 ปี 2563 ประเทศ, สงัคม

ศึกษา, 35.93 ปี 2563 ประเทศ, องักฤษ, 
29.94 ปี 2563 ประเทศ, 

คณิตศาสตร,์ 26.04

ปี 2563 ประเทศ, 
วทิยาศาสตร,์ 32.68

ปี 2564 โรงเรียน, ภาษาไทย
, 47.04

ปี 2564 โรงเรียน, สงัคม
ศึกษา, 23.56 ปี 2564 โรงเรียน, องักฤษ, 

19.78

ปี 2564 โรงเรียน, 
คณิตศาสตร,์ 28.50

ปี 2564 โรงเรียน, 
วทิยาศาสตร,์ 35.61

ปี 2564 ประเทศ, ภาษาไทย
, 46.40

ปี 2564 ประเทศ, สงัคม
ศึกษา, 25.56 ปี 2564 ประเทศ, องักฤษ, 

21.28

ปี 2564 ประเทศ, 
คณิตศาสตร,์ 28.65

ปี 2564 ประเทศ, 
วทิยาศาสตร,์ 36.87

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่

ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ การทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 - 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 
มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

 

ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและความเปน็ไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 

ร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

 

การยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
สุขภาวะจิต  ภูมิคุ้มกันและความเป็นธรรมต่อสังคม 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ท่ีอยู่ในระดับดีเลิศ 
 

 
 
 

 

 

3. จุดเด่น 

            1. นักเรียนมีความสามารถในด้านทักษะวิชาการท่ีหลากหลาย มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การส่ือสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 

เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ส่ืงใหม่ ๆ เป็นแนวคิด  โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิตต่าง ๆ 

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ังมีความโดดเด่นในด้านภาษาต่างประเทศ 

            2. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ินท่ีสูงช้ึน มีวุฒิภาวะทาง 
อาขีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยในแต่ละระดับช้ัน ตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีเกณฑ์สถานศึกษาก าหนดด้านความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย เป็นท่ีปรากฏต่อสาธารณซน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม และเป็นผู้มีมารยาทดี
และมีสัมมาคารวะ 
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4. นักเรียนมีสุฃภาพแข็งแรง มีอารมณ์และสุขภาพจิตท่ีดี และมีโครงการป้องปรามส่ิงเสพติด
อบายมุข สามารถอยู่ร่วมกันได้ดีกับครอบครัวและชุมซน และมีจิตสาธารณะ 

5. นักเรียนมีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ท าให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

 

4. จุดควรพัฒนำ 

        ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ในระดับท่ีสูงขึ้น และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน 5 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้หลัก  

เนื่องจากสถานศึกษามีการด าเนินการด้านสภานักเรียนท่ีดีมีคุณภาพ ประธานนักเรียนสามารถ น่า

เสนอการด าเนินงานได้ดี แต่ยังขาดกระบวรการกลุ่มท่ีเป็นระบบและซัดเจน สถานศึกษาควรพัฒนาสภา 

นักเรียนให้สอดคล้องกับการจัดต้ังสภานักเรียนในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตามมาตราท่ี 32 ของ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ.2550 และสอดคล้องกับสภาเด็กและ เยาวชน

ของจังหวัด ท่ีมีด าเนินการอยู่แล้ว ให้เป็นรูปธรรมและซัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สภานักเรียนมีบทบาทใน การ

ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อผู้เรียนทุกระดับข้ันและต่อสาธารณซน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
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ผลงำน รำงวัล และควำมส ำเร็จเชิงประจักษ์ของผู้เรียน บุคลำกรและสถำนศึกษำ 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2564 

โรงเรียนผักไห่”สุทธำประมุข” จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ท่ี ช่ือ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน หน่วยงาน  
เกียรติบัตรโรงเรียน 

1 ร.ร.ผักไห ่

“สุทธาประมุข”  
 น าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการท่ีเป็นแบบอย่าง
ได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
เกียรติบัตรนักเรียน 

1 
2 

เด็กชายณัฐกานต์  ไทยลุน 
เด็กหญิงบุษราภรณ์  แก้วชะ
มร 

ร่วมกิจกรรม  การประกวดทักษะการน าเสนอขายสินค้า
ออนไลน์ SBAC OnlineMarketing Challenge ประจ าปี
การศึกษา 2564 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ (SBAC) 

3 นางสาวนารี    เรียนงาม เข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรมประจ าปี 2565  
ระดับจังหวัด 

วัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

  ผลงำนครู  
1 นางสาวจีรวรรณ  เสลา ร่วมกิจกรรม  การประกวดทักษะการน าเสนอขายสินค้า

ออนไลน์ SBAC OnlineMarketing Challenge ประจ าปี
การศึกษา 2564 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ (SBAC) 

2 นางสาวจีรวรรณ  เสลา ผ่านการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  

จากกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา   

3 นางสาวจีรวรรณ  เสลา เกียรติบัตรคณะกรรมการ ในการเป็นกรรมการในกิจกรรม

ส่งเสริมทักษะด้านงานเกษตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ใน

งานมหกรรมตลาดนัดวิชาการพระนครศรีอยุธยา  สร้างสรรค์

ความรู้  เปิดประตูสู่ Next Nomal ประจ าปีการศึกษา 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา 

4 นางสาวจีรวรรณ  เสลา เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง  ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน  ในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มผีลงาน
ดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์  เพื่อรับรางวัลผู้

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10 ประจ าปี
การศึกษา 2563  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก   

ท่ี ช่ือ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน หน่วยงาน  
5 นายศักดิ์ฃาย      อมะรักษ์ ครูผู้น าส่ือส่ือนวัตกรรมด้านการเรียน การสอน 

ระดับประเทศ ในโครงการน าเสนอผลงานวิชาการ  THE 
EDUCATORS THAILAND ประจ าปี 2564 
 

กลุ่มบริษัทเอไอเอสและกลุ่ม
อินทัช 

6 นางสาวอาภาภรณ์    แก้ว
โสภณ 

เกียรติบัตร รองชนะเลิศระดับ เหรียญเงิน  ครูผู้สอนยอด
เย่ียม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมแนะแนว  ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ในการ
ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา 2563  
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก   

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

7 นางสาวศิริพร   รื่นชาญภาค                                                                                                                                                                           ครูผู้ควบคุมการฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด 
บรรยายธรรม ประจ าปีพ.ศ.2565ระดับจังหวัด 

วัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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ระดับคุณภำพ:  ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

          เป้าหมาย  โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” เป็นองค์กรทางการศึกษา เป็นสถานศึกษาของชุมชนมี
หน้าท่ีจัดการศึกษาระดับช้ัน ม.1-ม.6 โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียน ครอบคลุม 3 ด้าน คือ  1) มี
ความรู้ เพื่อน าไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีพ 2) มีทักษะทางอาชีพ ดนตรี 
กีฬา ทักษะทางความคิด 3) มีเจตคติและความรับผิดชอบท่ีดีต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน และสังคม มีวินัย
และจิตสาธารณะ 
          วิสัยทัศน์  โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” เป็นองค์กรคุณภาพ มีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาครูและ
นักเรียนสู่นวัตกร  พร้อมก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีส่วนร่วม 
          2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          - มีคณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน ประสานงานร่วมกับ
สมาคมนักเรียนเก่าสุทธาประมุขท่ีมีความเข้มแข็งเป็นระบบ 
          - มีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ท่ีมีคณะกรรมการด าเนินงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ 
           2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิทยาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย 

- มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2564 
          - มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรรอบด้าน 
  1. ด้านความรู้ 
  2. ด้านทักษะ 
  3. ด้านคุณธรรม/เจตคติ/ทักษะชีวิต 
 - การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 - กิจกรรมปั้นดิน   
          - ScQA 
          - นศท.จิตอาสา 
          - โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร 
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    2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 - ใช้แนวทาง Quality System หรือ Q - System 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
 
 
 
 
 

Q - Goal 
พัฒนาและค้นหา
เป้าหมายร่วม 

Core-Learning 
Outcome 

Q - Classroom 
การบูรณาการจัดการ

เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของครู
ในห้องเรียนและกิจกรรม

ต่างๆ 
 

Q - PLC 
พัฒนาบุคลากรโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม

ด้วย PLC 
 

กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
ผักไห่ “สุทธำประมุข” 

Q - Resource 
การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ/
และแหล่งเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ 

Q - Network 
สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา/เวที

เผยแพร่ความรู้/ทักษะ/เจตคติท่ีดี
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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2.5 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       - ใช้กระบวนการ Q - System ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยเป้าหมายการพัฒนาคือ 
Quality Goal  เป้าหมายคุณภาพในตัวผู้เรียน มาจาก Q - PLC ของครู การประสาน Q-Network ท่ีเป็น
ก าลังส าคัญของโรงเรียนทุกภาคส่วน 
       - สภาพแวดล้อมทางกายภาพ Q - Resource และสังคมท่ีก าหนดพัฒนาเป็นเป้าหมายนั้น ส่งเสริม
เป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านคุณธรรมน าไปสู่ Q - Classroom 
เกิดเป็นแนวทางการเรียนรู้ เทคนิควิธีการและการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของครู 
       - สภาพแวดล้อมทางภายภาพ เช่น ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอาคารสถานท่ีให้สวยงาม สะอาด มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
และปลอดภัย 
       - สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนท่ีส่งเสริมความรู้ ทักษะ และคุณธรรม 
ได้แก่ เวทีแห่งการเรียนรู้สุทธานิทรรศน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ค่ายคุณธรรม ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เป็น
ต้น นักเรียนเข้าร่วมครบถ้วน 1๐๐% 
2.6 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
       - ใช้กระบวนการ Q - Information ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เช่น 
การจัดการเรียนรู้  Google Form ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
           - การใช้  เลือกใช้ รวบรวมแหล่งเรียนรู้ทางเทคนโลยี  Online   On Hand   On Demand  Onsite 

ในรูปแบบบูรณาการของคณะครู 100 % ส าหรับรอรับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 

2. ผลกำรพัฒนำ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง

กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ เป็นไปตามแนวทาง Quality System  ในส่วนของ Quality 

Goal   

                     2.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา

ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตาม Quality Goals ท่ีร่วมกันก าหนด  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน Quality ต าแหน่ง  อย่างหลากหลายวิธีการ เช่น การอบรมปฏิบัติการ

พัฒนาครูท้ังในและนอกองค์กรร่วมไปกับกระบวนการ PLC   การศึกษาดูงาน การจัดค่ายอบรมพัฒนา

บุคลากรและนักเรียน  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานบุคลากรและนักเรียน  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง  

ครบถ้วนทันสมัยน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยมีวิธีด าเนินการอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมมีการจัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Quality Resource 
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                     3.  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยมีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการ Quallty Goal  ในการค้นหาเป้าหมายคุณภาพ 

                    4.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ด้วยกระบวนการ 
Quality Network  มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 
                    5. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัด
การศึกษา เน้นกระบวนการ PLC อย่างมีส่วนร่วม 
                    6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ Quality System  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

                   7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพหลายด้าน  เช่น ด้านแหล่งเรียนรู้  อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม  
ผลสัมฤทธิ์นักเรียน  ส่ือและนวัตกรรม  
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
การพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

จ านวนครั้งท่ีครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา  =   ไม่มี      1 ครั้งต่อภาคเรียน =   4  คน 
2 ครั้งต่อภาคเรียน         =    2  คน    มากกว่า  2  ครั้ง  =   32 คน 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 45%= 4 คน
7% =2 คน

89% = 32

จ ำนวนครั้งท่ีครูได้รับกำรอบรมพัฒนำทำง
วิชำชีพ

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา 1 ครั้งต่อภาคเรียน

2ครั้งต่อภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

การนิเทศก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 

 

 
 

 

 

7%
= 1 แห่ง

36% 
= 5 แห่ง

14% 
= 2 แห่ง

43% 
= 6 แห่ง

จ ำนวนเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ไม่ได้มีส่วนร่วม 1 ครั้งต่อภาคเรียน

2ครั้งต่อภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

12.2 % 

= 5 คน

87.8 %  

= 36 คน

ร้อยละของครูท่ีได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลจำกฝ่ำยบรหิำร

2 ครั้งต่อภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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วิธีกำร
พัฒนำ 

ผลกำรพัฒนำ 

การจัดหา
ทรัพยากร 

ผู้บริหารได้จัดระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท้ังในรูปแบบงบประมาณ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
-  จากผู้ปกครองนักเรียน   เพื่อจัดจ้างครูผู้เช่ียวชาญสาขาเฉพาะ 
-  จากสมาคมนักเรียนเก่า   เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดติวเข้มเพื่อการ
วัดผลระดับชาติ ทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน  สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน และบุคลากร 
- ชุมชนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 

 

 

3. จุดเด่น 
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 โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทุกคน  ดังนี้ 
 1. ครูผ่านกระบวนการ Q - Goal ในการค้นหาเป้าหมายร่วมกัน  

2. ใช้กระบวนการQ - PLCอย่างเข้มแข็งเป็นรูปธรรมโดยสม่ าเสมอ ครูมีความพร้อมในการพัฒนา
ตนเองและมีใจจะพัฒนานักเรียน มีความเสียสละ อดทน และมีเป้าหมายเดียวกันจากกระบวนการ Q-Goal 

3. มี Q - Network โดยการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาท่ีเข็มแข็ง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียน ชุมชนโดยรอบ ท่ีร่วมจัดกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียน สมาคม
นักเรียนเก่าสุทธาประมุขท่ีคอยสนับสนุนท้ังงบประมาณ  บุคลากร และเสนอแนะวิธีการท่ีสร้างสรรค์ 

4. ครูใช้ระบบ Q - Information อย่างเป็นรูปธรรม ครูทุกคนมีส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
สามารถติดตามประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองได้โดยวิธีออนไลน์อย่างเป็นระบบ  สามารถจัดการ
เรียนรู้ Online ได้ทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มีการจัดการเรียนท่ีมีคุณภาพท้ังในระดับห้องเรียนปกติและห้องเรียน Online 
6. ระบบมีการติดตามดูแลช่วยเหลือในการพัฒนาผู้เรียนท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความคล่องตัว

และหยืดหยุ่น ได้แก่กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียวโมเดลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
           7. จัดสรร/จัดหา งบประมาณในการพัฒนาระบบเครือข่าย Internet ภายในโรงเรียนในครอบคลุมท้ัง
ในระดับช้ันเรียนและบริเวณโรงเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัยและมีความเสถียร 
 

4.  จุดควรพัฒนำ 

      - จัดสรร/จัดหา งบประมาณในการปรับปรุง แก้ไข ปัญหามูลนกพิราบท่ีเป็นอันตรายและอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้และสุขภาพของครูและนักเรียน 
     -  จุดอื่นๆ ถึงแม้จะเป็นปัญหาแต่อยู่ในวิสัยจะแก้ไขได้ 
 
5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ 
- กระบวนการ Q - Goal ท่ีเป็นการค้นหาเป้าหมายคุณภาพในตัวผู้เรียนร่วมกันและน ามาเผยแพร่ให้ร่วมเข้าใจ 
ร่วมพัฒนาร่วมกันผ่านกระบวน Q -System     
- กระบวนการ Q - System โดยเฉพาะกระบวนการ PLC ของครูท่ีเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอ แม้กระท่ัง 
การ PLC – Online 
 - กระบวนการ Q - Network ท่ีมีคุณภาพในด้านการประสานช่วยเหลือจากหน่วยงานเครือข่ายของโรงเรียน 
 - น าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการท่ีเป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดามการจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 )  

 

 

 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 

           อ้างถึงรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2561 - 2563 ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีข้อเสนอแนะให้หากสถานศึกษาต้องการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ควรน าผลการประเมินการพัฒนาครูในเรื่อง

การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดการเรียนรู้และการประเมินแบบวัดแบบทดสอบไป

วิเคราะห์และจัดท าสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาครู โดยการวางแผนหรือจัดท าโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีตรงกับความต้องการของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาครูอย่างเป็นระบบแต่ละปีการศึกษา 

 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็น

ส าคัญและสามารถน าไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องหลากหลายและมุ่งเน้นพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท่ีดีขึ้น มาโดยตลอด ดังเช่น การส่งครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดย

เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

และความต้องการของท้องถิ่นมีการบูรณาการการเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สอดแทรกกิจกรรมการใช้ทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้และน า

แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 

 นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีการพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติการสอน การสร้างส่ือ

นวัตกรรมและน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนท่ีฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจนสามารถ

สรุปและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะห์เบื้องต้นง่ายๆ จนถึงขั้นสูง ด้วยกิจกรรม

ค่ายความรู้ กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมท่ีมุ่งสร้างความภาคภูมิใจ เช่น กิจกรรมแสดงผลงาน (นิทรรศการ) 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะความรู้และอาชีพ เป็นต้น รวมถึงการให้ครูทุกคนรับการนิเทศการจัดการเรียนการ

สอนและตรวจแนะน าเพื่อพัฒนางานจากผู้อ านวยการโรงเรียนอีกด้วย 

 จากท่ีกล่าวมาแล้วนั้น โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” มีการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นพฒันา

ผู้เรียนให้มีความเท่าเทียม คุ้นเคย และมีความสุขในการเข้ามาเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนท่ีเข้ามาเรียน

ใหม่โดยจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ในเรื่องการอ่านเบ้ืองต้น การวางแผน การพูดส่ือสาร การคิดวิเคราะห์

เบ้ืองต้น รวมถึงการกระตุ้นให้นึกถึงความฝันของตนเองในอนาคต รวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายท่ี
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โรงเรียนจัดด าเนินการขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพของผู้เรียน 

ซึ่งเป็นการด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังส้ินโรงเรียนด าเนินการ

ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงานงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ อย่าง

มากมายดังนี้ 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ดังได้กล่าวมาข้างต้นสรุปว่าโรงเรียนผักไห่   

“สุทธาประมุข”ได้ด าเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้ผู้เรียน 

เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ครบถ้วน มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่า คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ 

และสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ.และสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยม ในอ าเภอผักไห่ ท่ีผู้ปกครองไว้วางใจน าบุตรหลานเข้า

เรียน  มีผลให้ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 

           โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ยืดหยุ่น และหลากหลายเพื่อให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้เรียนและชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารท้ังภาษาไทย ( อ่าน – เขียน

คล่อง) ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ การ

ด าเนินชีวิตประจ าวันได้จริง ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม   

ได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถสรุปความรู้ ได้ด้วยตนเอง ท้ังภายใน และภายนอกห้องเรียน และสามารถ

แสวงหาความรู้จากส่ือและเทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่างถูกวิธ ี

3.1  ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาตนเองอยา่งจริงจังและใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
งานเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 3.2 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและฝึกการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและหลากหลาย 
 3.3  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างความสุขและมี
ความปลอดภัย 
 3.4  มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและนอกโรงเรียน 
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 3.5  ครูได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
 3.6  โรงเรียน ผู้เรียน ครูได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านเป็นประจ า จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าสุทธาประมุข สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” เป็นต้น 
.           3.7 การน าศาสตร์พระราชา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในการจัดกระบวนการสอน
และจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้พอเพียงเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับครู  นักเรียนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

     4. จุดที่ควรพัฒนำ 

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนเป็น SMART STUDENT ตามแนวคิด ผศ.นิทัศน์ ฝักเจริญผล  
 2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
ให้แก่ผู้เรียน ตามเป้าหมายคุณภาพ เป็นนวัตกรในตัวผู้เรียน 
          3. น าเทคนิคการสอน STEM ศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
          4. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน การสอน โดยใช้วิธี Active Learning และบูรณาการร่วมกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ PLC  
         5. อาคารสถานท่ีท่ีจ าเป็นในการใช้ประกอบกิจกรรม  อาคารเรียน  อาคารประกอบในส่วนท่ีช ารุด
เนื่องจากสภาพและระยะเวลาในการใช้งานท่ียาวนาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  5   ยอดเยี่ยม  
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      จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ ยม ท้ังนี้ 

เพราะมาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและ 

การจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

                  ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามบริบท

และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน

ท้องถิ่น  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความสามารถใน

การคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติ    ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี 1

ในด้านกระบวนการปริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมิน  ในมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการ

ประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล

การด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความ

ต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้  ติดตามตรวจสอบ

และช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน 

สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิด

ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 

 

 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปีกำรศึกษำ  2564 
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มำตรฐำน ระดับคุณภำพ  
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน      ยอดเย่ียม  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
ยอดเยี่ยม  

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 88.20 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 87.91 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเยี่ยม 93.15 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 84.62 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 91.5 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด      ยอดเย่ียม 95.25 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 91.25 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 87.35 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 93.15 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ยอดเยี่ยม  
 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู ้

ดีเลิศ  

 
 
 
 
 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ  
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ ยอดเยี่ยม  
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 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 

ยอดเยี่ยม 93.45 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 95.45 
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 87.25 

 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน    ยอดเยี่ยม 93.87 
 5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม 97.25 

สรุปภำพรวม ยอดเยี่ยม 91.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และ ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
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  สรุปผล 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ 

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

1. นักเรียนมีความสามารถในด้านทักษะวิชาการท่ี

หลากหลาย มีความสามารถในการอ่าน การเขียน      

การส่ือสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการ

รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 

เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ ๆ เป็นแนวคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต

ต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

รวมทั้งมีความโดดเด่นในด้านภาษาต่างประเทศ 

2. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะ

ศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีวุฒิภาวะทาง อาขีพท่ี

เหมาะสมกับช่วงวัยในแต่ละระดับช้ัน ตามบริบทของ

สถานศึกษาและชุมชน 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีเกณฑ์

สถานศึกษาก าหนดด้านความภูมิใจในท้องถิ่น และความ

เป็นไทย เป็นท่ีปรากฏต่อสาธารณซน มีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม และเป็นผู้มีมารยาท ดีและ

มีสัมมาคารวะ 

4. นักเรียนมีสุฃภาพแข็งแรง มีอารมณ์และสุขภาพจิตท่ีดี 

และมีโครงการป้องกันปรามส่ิงเสพติดอบายมุข สามารถ

อยู่ร่วมกันได้ดีกับครอบครัวและชุมซน และมีจิตสังคม 

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

- ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ 

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง

และมีวิสัยทัศน์ในระดับท่ีสูงขึ้น และพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

  เนื่องจากสถานศึกษามีการด าเนินการด้านสภา

นักเรียนท่ีดีมีคุณภาพ ประธานนักเรียนสามารถ 

น่าเสนอการด าเนินงานได้ดี แต่ยังขาด

กระบวนการกลุ่มท่ีเป็นระบบและชัดเจน 

สถานศึกษาควรพัฒนาสภา นักเรียนให้สอดคล้อง

กับการจัดต้ังสภานักเรียนในระบบการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และตามมาตราท่ี 32 ของ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และสอดคล้องกับ

สภาเด็กและ เยาวชนของจังหวัด ท่ีมีด าเนินการ

อยู่แล้ว ให้เปน็รูปธรรมและชัดเจนมากขึน้ เพื่อให้

สภานักเรียนมีบทบาทในการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อ

ผู้เรียนทุกระดับช้ันและต่อสาธารณชน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
* ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร

สถำนศึกษำ 
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
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1. ครูผ่านกระบวนการ Q - Goal ในการค้นหาเป้าหมาย

ร่วมกัน  

2. ใช้กระบวนการ Q - PLCอย่างเข้มแข็งเป็นรูปธรรมโดย
สม่ าเสมอ ครูมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและมีใจ
จะพัฒนานักเรียน มีความเสียสละ อดทน และมี
เป้าหมายเดียวกันจากกระบวนการ Q - Goal 
3. มี Q - Network โดยการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาท่ี
เข็มแข็ง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียน ชุมชนโดยรอบ ท่ีร่วมจัดกิจกรรมสร้าง
สภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่า
สุทธาประมุขท่ีคอยสนับสนุนท้ังงบประมาณ  บุคลากร 
และเสนอแนะวิธีการท่ีสร้างสรรค์ 
4. ครูใช้ระบบ Q - Information อย่างเป็นรูปธรรม ครู
ทุกคนมีส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ สามารถ
ติดตามประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองได้โดยวิธี
ออนไลน์อย่างเป็นระบบ  สามารถจัดการเรียนรู้ On -
line ได้ทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการจัดการเรียนท่ีมีคุณภาพท้ังในระดับห้องเรียน
ปกติและห้องเรียน On - line 
6. จัดสรร/จัดหา งบประมาณในการพัฒนาระบบ
เครือข่าย Internet ภายในโรงเรียนในครอบคลุมท้ังใน
ระดับช้ันเรียนและบริเวณโรงเรียน โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสถียร 

1.จัดสรร/จัดหา งบประมาณในการปรับปรุง 
แก้ไข ปญัหามูลนกพิราบท่ีเป็นอันตรายและ
อุปสรรคต่อการเรียนรู้และสุขภาพของครูและ
นักเรียน 
2. จุดอื่นๆ ถึงแม้จะเป็นปัญหาแต่อยู่ในวิสัยจะ
แก้ไขได้ 

 

 

 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น

ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่

เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
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1. ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาตนเองอย่าง

จริงจังและใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน

เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

 2. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
และฝึกการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย 
3. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างความสุขและมี
ความปลอดภัย 
4. มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ท้ังในและนอกโรงเรียน 
5. ครูได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
 6. โรงเรียน ผู้เรียน ครูได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้
ได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านเป็นประจ า จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาคมนักเรียนเก่าสุทธาประมุข สมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” เป็นต้น 
 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้เรียน ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนเป็น SMART 
STUDENT ตามแนวคิด ผศ.นิทัศน์ ฝักเจริญผล  
 2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของครู
ท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน  
3. น าเทคนิคการสอน STEM ศึกษามา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน การสอน โดยใช้วิธี 
Active Learning และบูรณาการร่วมกับชุมชน
แห่งการเรียนรู้ PLC  
5. อาคารสถานท่ีท่ีจ าเป็นในการใช้ประกอบ
กิจกรรม  อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
 
 

 

 

 

 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
          1. ส่งเสริมการจัดท าส่ือและจัดหาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเพียงพอให้กับครู  เพื่อให้  
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

          2. ควรปรับปรุงห้องสมุดให้มีหนังสือมากขึ้น มีส่ือดิจิทัลท่ีทันสมัยเพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเอง 



46 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา| (Self-Assessment Report : SAR) 

 

          3. ครูควรน่ากระบวนการวิจัยในขั้นเรียนมาไข้เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่อง 

 

ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
             1.  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน 
ศตวรรษท่ี 21 
             2.  การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O - NET  
และ PISA 
             3. จัดหางบประมาณปรับปรุงห้องสมุด รวมทั้งจัดซื้อหนังสือ ส่ือ ดิจิทัลท่ีทันสมัย 
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ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

ค าส่ังโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 
ท่ี   ๓๐ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
*************************************************** 
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  การประกันคุณภาพภายในจะท าให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพการท างานท่ีมีเป้าหมายและการด าเนินงานท่ีชัดเจน ท้ังนี้ในการด าเนินการตามแผน
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย จะต้องมีการประเมินภายในหรือการประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบ
ทบทวนและน าผลมาพัฒนา ปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ของคณะกรรมการับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
      ๑. นายผไท  อุทุมสกุลรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวพัชรีพร  ขาวประทุม รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ       
      ๓. นางอรพินท์  ส าราญใจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
      ๔. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 

 ๕. นางสาวสุชาดา  ปล้ืมฤทัย            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและส านักงานอ านวยการ
           กรรมการ 

 ๖. นางสาวสุวารี  ผ่องวิถี  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสาวินี  ผ่องวิถี  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
 ๘. นางศิริพร  สันติกลาง หัวหน้างานประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

           กรรมการและเลขานุการ 
                 ๙. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                 ๑๐. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ๑. อ านวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและวิธีการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าผลการประเมิน SAR 
 ๓. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
 

คณะกรรมกำรจัดท ำผลกำรประเมินตนเอง SAR 
คณะกรรมกำรจัดท ำ SAR มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร (๖ ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๑ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของ 
                              แต่ละระดับชั้น 
 ๑. นางสาวสาวินี  ผ่องวิถี  ประธานกรรมการ๒. นางสาวทวีพร  สหุนาลุ กรรมการ 
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 ๓. นางสาวสุวารี  ผ่องวิถี  กรรมการ ๔. นางสาววรญา  สุวรรณกรณ์ กรรมการ 
 ๕. นางนิภาวรรณ์  นิวาสานนท์ กรรมการ ๖. นางสาวชฎาพร  กาติวงศ์ กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๒ ควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน  
                               ควำมคิดเห็นและแก้ปญัหำ 

๑. นางอรพินท์  ส าราญใจ ประธานกรรมการ๒. นางสาวอธิษฐาน  ผาสุข กรรมการ 
 ๓. นางกรุณา  พลัง  กรรมการ ๔. นางสาวอรทัย  เอี่ยมสะอาด กรรมการ 
 ๕. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย กรรมการ ๖. นางสาวสาวินี  ผ่องวิถี  กรรมการ 
 ๗. นายเศรษฐพงษ์  พรมเด่ือ กรรมการ ๘. นางสาวศุภนัย  หาพันธุ์ กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้                      
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๓ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

๑. นางสาวจีรวรรณ  เสลา ประธานกรรมการ๒. นางอรพนิท์  ส าราญใจ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนาพร รัตนวราภรณ์   กรรมการ ๔. นายธีระศาสตร์  ญาณผล กรรมการ 
 ๕. นางกรุณา  พลัง  กรรมการ ๖. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย กรรมการ 
 ๗. นางสาวสาวินี  ผ่องวิถี  กรรมการ ๘. นายเศรษฐพงษ์  พรมเด่ือ กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 

          ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๔ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๑. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง ประธานกรรมการ๒. นางสาวสาวินี  ผ่องวิถ ี กรรมการ 

 ๓. นางสาวสุวารี  ผ่องวิถี  กรรมการ ๔. นางสาวปรียาภรณ์  วุฒิวัย กรรมการ 
  ๕. นางสาวนิสารัตน์  หิรัญชัย กรรมการ ๖. นางสาวพมรรัตน์  ชลไพรพิมลรัตน์    กรรมการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

๑. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง ประธานกรรมการ๒. นางสาวนิภาวรรณ  ไตรแก้ว กรรมการ 
 ๓. นางสาวสาวินี  ผ่องวิถี  กรรมการ ๔. นางสาวปรียาภรณ์  วุฒิวัย กรรมการ 
 ๕. นางสาวนิสารัตน์  หิรัญชัย กรรมการ ๖. นางสาวศุภนัย  หาพันธุ์ กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๖ มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
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 ๑. นางสาวอาภาภรณ์  แก้วโสภณ ประธานกรรมการ๒. นางสาวปรียาภรณ์  วุฒิวัย กรรมการ 
 ๓. นางสาวพมรรัตน์  ชลไพรพิมลรัตน์ กรรมการ๔. นางสาวสรัญญา  รักน้อย กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (๔ ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๑ กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
 ๑. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย ประธานกรรมการ๒. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค กรรมการ 
 ๓. นางนิภาวรรณ์  นิวาสานนท์ กรรมการ ๔. นางสาวสุกานดา  รักยิ้ม กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๒ ควำมภำคภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
 ๑. นางสาวสรัญญา  รักน้อย ประธานกรรมการ๒. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค กรรมการ 
 ๓. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย กรรมการ ๔. นางสาวปรียาภรณ์  วุฒิวัย กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๓ กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำยหลำย 
 ๑. นางสาวทวีพร  สหุนาลุ ประธานกรรมการ๒. นางศิริพร  สันติกลาง  กรรมการ 

 ๓. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย กรรมการ ๔. นางสาวสุวารี  ผ่องวิถี  กรรมการ 
 ๕. นางสาวอาภาภรณ์  แก้วโสภณ กรรมการ ๖. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๔ สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 
๑. นางสาวอรทัย  เอี่ยมสะอาด ประธานกรรมการ๒. นางกรุณา  พลัง  กรรมการ 
๓. นายศักดิ์ชาย  อมะรักษ์ กรรมการ ๔. นางสาวสุวารี  ผ่องวิถี  กรรมการ 

 ๕. นางสาวอาภาภรณ์  แก้วโสภณ กรรมการ ๖. นายพิพัฒน์  จตุพรเพิ่ม กรรมการ
 ๗. นางสาวสุภาศิณี  ชะโลธร กรรมการ   
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร (๖ ตัวบ่งชี้) 
๒.๑ กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 ๑. นางสาวชฎาพร  กาติวงศ์   ประธานกรรมการ  ๒. นางสาวพมรรัตน์  ชลไพรพิมลรัตน์ กรรมการ 
 ๓. นางสาวทวีพร  สหุนาลุ กรรมการ   
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มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ๑. นางศิริพร  สันติกลาง ประธานกรรมการ ๒. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค กรรมการ 
 ๓. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง กรรมการ ๔. นางสาวสุชาดา  ปล้ืมฤทัย กรรมการ
 ๕. นางนิภาวรรณ์  นิวาสานนท์ กรรมการ          ๖. นางสาวชฎาพร  กาติวงศ์ กรรมการ 
 ๗. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ  
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
๒.๓ ด ำเนินกำรงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

๑. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง ประธานกรรมการ๒. นางอรพนิท์  ส าราญใจ กรรมการ 
๓. นางนิภาวรรณ์  นิวาสานนท์ กรรมการ  ๓. นางกรุณา  พลัง  กรรมการ 
๕. นางสาวอรทัย  เอี่ยมสะอาด กรรมการ ๖. นางสาวสิริกร กองมิตรชัย กรรมการ 
๗. นางสาวสาวินี  ผ่องวิถี  กรรมการ ๘. นางสาวจีรวรรณ  เสลา กรรมการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 ๑. นางสาวสุชาดา  ปล้ืมฤทัย ประธานกรรมการ๒. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย กรรมการ 
 ๓. นางสาวนิภาวรรณ์  ไตรแก้ว กรรมการ ๔. นางเรืองสิตา  มูลหิรัญ  กรรมการ 
           ๕. นางสาวอธิษฐาน  ผาสุข กรรมการ   
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
 
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ๑. นางสาวสาวินี  ผ่องวิถี  ประธานกรรมการ๒. นายสถาพร  สันติกลาง กรรมการ 
 ๓. นางสาวปรียาภรณ์  วุฒิวัย กรรมการ ๔. นางสาวจีรวรรณ  เสลา กรรมการ 
 ๕. นายธีระศาสตร์  ญาณผล กรรมการ ๖. นายพิพัฒน์  จตุพรเพิ่ม กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
๒.๖ กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
          ๑. นางสาวพมรรัตน์  ชลไพรพิมลรัตน์  ประธานกรรมการ๒. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง กรรมการ 
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 ๓. นางสาวอาภาภรณ์  แก้วโสภณ      กรรมการ ๔. นางเรืองสิตา  มูลหิรัญ  กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ (๕ ตัวบ่งชี้) 
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

๑. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง ประธานกรรมการ ๒. นางอรพนิท์  ส าราญใจ กรรมการ 
๓. นางนิภาวรรณ์  นิวาสานนท์ กรรมการ ๔. นางกรุณา  พลัง  กรรมการ 
๕. นางสาวอรทัย  เอี่ยมสะอาด กรรมการ ๖. นางสาวสิริกร กองมิตรชัย กรรมการ 
๗. นางสาวสาวินี  ผ่องวิถี  กรรมการ ๘. นางสาวศุภนัย  หาพันธุ์ กรรมการ 
๙. นางสาวอาภาภรณ์  แก้วโสภณ กรรมการ ๑๐. นายเศรษฐพงษ์  พรมเด่ือ     กรรมการ 
๑๑. นางสาวปรียาภรณ์  วุฒิวัย    กรรมการ ๑๒. นางสาวจีรวรรณ  เสลา กรรมการ 
๑๓. นายพิพัฒน์  จตุพรเพิ่ม กรรมการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
๓.๒ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

๑. นางสาวปรียาภรณ์  วุฒิวัย     ประธานกรรมการ๒. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง กรรมการ 
๓. นางสาวอาภาภรณ์  แก้วโสภณ กรรมการ ๔. นางสาวจีรวรรณ  เสลา กรรมการ 
๕. นางสาวสรัญญา  รักน้อย กรรมการ ๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 

๑. นางสาวนิสารัตน์  หิรัญชัย ประธานกรรมการ ๒. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง กรรมการ 
๓. นางสาวสุวารี  ผ่องวิถี  กรรมการ ๔. นางสาวนิภาวรรณ์  ไตรแก้ว  กรรมการ 
๕. นางสาววรญา  สุวรรณกรณ์ กรรมการ ๖. นางสาวอธิษฐาน  ผาสุข กรรมการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอยำ่งมีระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 ๑. นายเศรษฐพงษ์  พรมเด่ือ      ประธานกรรมการ๒. นางสาวนิสารัตน์  หิรัญชัย กรรมการ 
 ๓. นายธีระศาสตร์  ญาณผล กรรมการ ๔. ครูประจ าวิชาทุกท่าน  กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปอ้นกลับเพือ่ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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 ๑. นางสาวสุชาดา  ปล้ืมฤทัย   ประธานกรรมการ๒. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย กรรมการ 
 ๓. นางสาวนิภาวรรณ์  ไตรแก้ว กรรมการ ๔. นางเรืองสิตา  มูลหิรัญ  กรรมการ 
 ๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูทุกท่าน กรรมการ 
มีหน้ำที่ ๑. จัดท า SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. จัดท า SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบ่งช้ีของมาตรฐานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
 

        ขอให้บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายร่วมกันด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุนกันให้ภาระงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ต่อไป 
       
                                                      ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
        
 
                                                                 ลงช่ือ 
 
           (นายผไท  อุทุมสกุลรัตน์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 

    
    

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 
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 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนผักไห่ “ สุทธาประมุข” และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของ ผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนผักไห่ “ สุทธาประมุข” มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   

   

( นายผไท   อุทุมสกุลรัตน์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนผักไห่ “ สุทธาประมุข” 

 
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา| (Self-Assessment Report : SAR) 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

 ร้อยละ/ระดับคุณภาพ    
 2564 2565 2566 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอด

เย่ียม 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
     85     85      90 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  85  85 90 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     85    85      85 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  90 90 90 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  80 85 90 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  90 90 90 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ยอด  
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 90 95 95 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 90 90 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80 85 90 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 85 90 95 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอดเยี่ยม 

๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 95 95 100 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 95 95 95 

   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

95 95 95 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 90 95 100 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 80 85 90 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

90 90 95 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   ยอด
เยี่ยม  

ยอด
เย่ียม 

ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต - 

90 90 95 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 90 95 95 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90 90 95 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา| (Self-Assessment Report : SAR) 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ยอด    
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอดเยี่ยม 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 90 95 95 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ     

พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
90 90 95 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับ 5 ยอดเย่ียม ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
ระดับ 4 ดีเลิศ ร้อยละ 80-89 
ระดับ 3 ดี ร้อยละ 70-79 
ระดับ 2 ปานกลาง ร้อยละ 60-69 
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 


