
รายงานการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ



ก 

 

 

 

 

ค ำน ำ 
 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้น  โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา  ได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ทุกปีการศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา 
๒๕๖3  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และผู้ที่เก่ียวข้อง  วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นฐานข้อมูล  ส าหรับสถานศึกษา
น าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับ เขตพ้ืนการศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ และเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)  ตามล าดับต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือ    
ในการจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
 
 
 

 
       (นายชัยยา  บัวหอม) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้นโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ คณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม               
ตามสาระการเรียนรู้  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การจัดท า
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา      เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
                              (นายลพบุรี  สังลา) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                              โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
                                                           วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖4 
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สำรบัญ 
ส่วนที ่            หน้ำ 
 • ค าน า          ก 
 • ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา     ข 

๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ        
             • ข้อมูลทั่วไป        ๑ 

• ข้อมูลครูและบุคลากร       ๑ 
• ข้อมูลนักเรียน        ๒ 
• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๓ 
• ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      3 
• สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   9 
• ข้อมูลงบประมาณ        ๑0 
• สภาพชุมชนโดยรวม       ๑๑ 

 ๒  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
  • มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๑1 
  • มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๒๑ 
  • มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๔ 
                • สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๖ 
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖3 
     ๓  สรุปผล  แนวทำงกำรพัฒนำ  และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
  • จุดเด่น         28 
  • จุดที่ควรพัฒนา        28 
  • แนวทางการพัฒนาในอนาคต      29 
  • ความต้องการการช่วยเหลือ                 30 
      ๔  ภำคผนวก  
                • ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมายอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
                • ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 
 
 

 
 

 



ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา ที่อยู่ ๕๘ หมู่ ๕ ต าบลน้ าเกลี้ยง อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๐๙๐๔๘  โทรสาร - 
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
๑.๒  ข้อมูลครูบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 ๑)  จ านวนบุคลากร  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖4) 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 2 30 4 2 7 

 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

 

 ๓) จ านวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
 

จ ำนวน(คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของ 

ครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
(ชม./สัปดำห์) 

๑. ภาษาไทย ๓ ๑๙ 

๒. คณิตศาสตร์ ๕ ๒๑ 

๓. วิทยาศาสตร์ 9 ๒๐ 

๔. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 3 ๒๑ 

๕. ภาษาต่างประเทศ 5 ๒๐ 

๖. ศิลปะ ๔ ๒๓ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๒๑ 

๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒๒ 

๙.  อ่ืนๆ  - - 

รวม ๓5 ๑๙ 
 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
       จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  ๒๕๖3  รวม  ๕21 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนำคม ๒๕๖4) 
 

ระดับชั้นเรียน 
 

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

 
3 4 3 5 4 3 22 

เพศ ชำย 28 44 49 42 31 21 215 
หญิง 43 61 46 60 45 51 306 

รวม 
 

71 105 95 102 76 72 521 
เฉลี่ยต่อห้อง 

 
24 26 32 20 19 24 

 

 

 



๓ 

 

 

 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ (พิจำรณำรำยวิชำพื้นฐำน) ร้อยละของนักเรียนที่มี
เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ ๓  ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑ – ๖  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖3 

 
 

 
 
๑.๕  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET) 
       ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3 
 

 
 



๔ 

 

 

 

 
 

 

  
 
๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖3 
 

 



๕ 

 

 

 

 
 
๑.๖  ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

 

๑.๗  ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประกำร (ระบุเป็นจ ำนวนคน) 
 

 
 

 
 
๑.๘  ผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิด  วิเครำะห์  และเขียน (ระบุเป็นจ ำนวนคนเท่ำนั้น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

 

๑.๙  ผลกำรประเมินสมรรถนะท่ีส ำคัญของผู้เรียน 

 ๑.๙.๑  สมรรถนะด้ำนที่  ๑  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  (ระบุเป็นจ ำนวนคนเท่ำนั้น) 

 
 
๑.๙.๒  สมรรถนะด้ำนที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรคิด (ระบุเป็นจ ำนวนคนเท่ำนั้น) 

 
 
          ๑.๙.๓  สมรรถนะด้ำนที่  ๓  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ (ระบุเป็นจ ำนวนคนเท่ำนั้น) 

 



๘ 

 

 

 

 
๑.๘.๔  สมรรถนะด้ำนที่  ๔  ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต (ระบุเป็นจ ำนวนคนเท่ำนั้น) 

 
 
๑.๙.๕  สมรรถนะด้ำนที่  ๕  ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี (ระบุเป็นจ ำนวนคนเท่ำนั้น) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

 

๑.๙  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

 
 

 
 
 



๑๐ 

 

 

 

๗. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีทั้งหมด จ านวน 25,๖18,694 บาท แยก
เป็นรายรับ-รายจ่าย ได้ดังนี้ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 21,068,000 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 21,642,520 
เงินนอกงบประมาณ 2,392,220 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,817,700 
เงินอ่ืน ๆ  - งบอ่ืน ๆ  - 

รวมรายรับ 23,460,220 รวมรำยจ่ำย 23,460,220 
            
 การจัดสรรงบประมาณส าหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตามรายการ
ดังนี้ 

- งบบริหารวิชาการ   จ านวน     712,390  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๗๐  
- งบบริหารทั่วไป     จ านวน    203,540  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
- งบส ารองจ่าย     จ านวน    101,770  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

 

 
๘. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบท  มีประชากรประมาณ  ๔๓,๖๓๐ คน  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  โรงพยาบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง  ที่ว่าการอ าเภอน้ าเกลี้ยง  สถานี
ต ารวจภูธรน้ าเกลี้ยง  อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพทางการเกษตร  เช่น  ท านา ท าไร  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  
รับจ้างนอกฤดูกาลท านา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือ การร าแถน บุญบั้งไฟ บุญผะเหวด บุญข้าวจี่ ประเพณีสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน              
บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา บุญทอดกฐิน 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ  อาชีพทางการเกษตร              
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๑๙๗,๑๔๑  บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๖  คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 
 
 
 

 



๑๑ 

 

 

 

ส่วนที่  ๒  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน  
ระดับคุณภำพ  :  ดีเลิศ 
 

๑. หลักฐำนสนับสนุน :  
โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนน้ าเกลี้ยง
วิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยจัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดโครงสร้างห้องเรียนปกติ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มี ๔ โครงสร้าง ได้แก่ ห้องเรียนคณิต - วิทย์ ห้องเรียนศิลป์ - ทั่วไป และ ห้องเรียนทวิ
ศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทน
ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ในการจัดการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วม ในการ
ปรับปรุงพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดให้มีศูนย์เครือข่ายทางวิชาการ               
การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา มีบริการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาอย่างหลากหลาย              
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน ดังนี้   

- โครงการพี่สอนน้องคณิตศาสตร์ 
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
- โครงการค่ายคลังความรู้ ( Science - Mathematics) 

- โครงการวันภาษาไทย 

- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ 

- โครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  โดยจัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  กับครูชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา  ท าให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารให้มี
ความพร้อมส าหรับการเข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  พร้อมทั้งเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุข 
 

๒. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

 การด าเนินการของโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา มีรูปแบบการบริหารความเป็นเลิศที่สร้างคุณค่าก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการบริหารหลักสูตร การเรียนรู้และ ความส าเร็จของนักเรียน โดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เพ่ือให้สนองต่อความต้องการของนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ บรรลุทิศทาง การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ กระบวนการท างานและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินการของงานภายใต้โครงสร้างการบริหาร      
ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนวัตกรรม ส่งผลให้
โรงเรียน ประสบความส าเร็จและยั่งยืนแม้ในภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 



๑๒ 

 

 

 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
ค านวณ 

(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับ ดี ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสารและการคิดค านวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ความสามารถในการ 

คิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และ

แก้ปัญหา 

(ระดับ ดีเยี่ยม ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ความสามารถ 

ในการสร้าง
นวัตกรรม 

(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับ ดีเยี่ยม ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

ความสามารถใน 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖    

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

(ระดับ ดี ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖3 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 

 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ

ที่ดีต่องานอาชีพ 

(ระดับ ดีเยี่ยม ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖    

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 



๑๖ 

 

 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด
(ระดับดีเยี่ยม)  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะ 

และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

ความภูมิใจ 

ในท้องถิ่นและ 

ความเป็นไทย 

(ระดับ ดีเยี่ยม ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ

แตกต่างและ
หลากหลาย 

(ระดับ ดีเยี่ยม ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 

บนความแตกต่างและหลากหลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 

สุขภาวะ 

ทางร่างกาย และจิต
สังคม 

(ระดับ ดีเยี่ยม ) 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 

 
 

 



๑๘ 

 

 

 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 

 
 
๓. จุดเด่น 

        ๑. โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบมีความต่อเนื่อง 

     ๒. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
        ๓. ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับ ดีเลิศ 
     ๔. บุคลากรในกลุ่มงานมีความรู้ความสามารถและมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
        ๕. มีเครือข่ายต่างโรงเรียน คณะกรรมการฯ ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน / สนับสนุน   

กิจกรรมต่าง ๆ และร่วมมือเป็นอย่างด ี
        ๖. มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาร่วมท างาน 

 
๔. จุดควรพัฒนำ 
    ๑. นักเรียนยังไม่ได้ใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์  
    ๒. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ และภาระงานของบุคลากรมีมาก  
    ๓. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ  
    ๔. นักเรียนมีภาระงานมากเกินไป ส่งผลให้ผลงานที่ปรากฏออกมาบางครั้งไม่ดีเท่าท่ีควร  
    ๕. สื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร  



๑๙ 

 

 

 

    ๖. พฤติกรรมของนักเรียนบางส่วนไม่เหมาะสมและไม่ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น  
     ๗. บางครอบครัวไม่มีเวลาในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  
     ๘. นักเรียนบางคนไม่สนใจในการเรียนการสอน ท าให้ไม่มีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  
     ๙. ต้องมีการส่งต่อข้อมูลนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้กับครูที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม 
และพัฒนานักเรียนในด้านนั้น ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
เช่น การส่งต่อข้อมูลนักเรียนจาก ม.ต้น ไป ม.ปลาย  
     ๑๐. ต้องมีการชื่นชมหรือชมเชยนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ เพ่ือกระตุ้น 
นักเรียนที่ ยังไม่มีผลงานในด้านต่าง ๆ ได้พัฒนาตนเองให้มากดียิ่งขึ้น  
     ๑๑. นักเรียนชั้น ม.๖ ไม่เห็นความส าคัญและไม่มีแรงจูงใจในการท าแบบทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)  
     ๑๒. นักเรียนมีปัญหาของครอบครัวมากขึ้น ผู้ปกครองไม่ดูแล ก ากับ ควบคุมนักเรียนไม่ได้ 

 
 

หลักฐำน/ร่องรอย  QR CODE 
1. รายงานผลการประเมินทักษะในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ 
 
  

 

2. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
 
  

 

3. รายงานผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
  

 

4. รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฯ  

 
 

 
  



๒๐ 

 

 

 

หลักฐำน/ร่องรอย  QR CODE 
5. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
  

  
6. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net 
 
 
  

  
7. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี 
  

  
8. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  
9. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

  
10. รายงานผลการประเมินผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่าง 
  

  
11. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  
จิต อารมณ์ฯ 

 

 
 
 

 



๒๑ 

 

 

 

มำตรฐำนที่  ๒   กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ระดับคุณภำพ  :  ดีเลิศ 
 

๑. หลักฐำนสนับสนุน 
โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา มีกระบวนการในด าเนินงานตามมาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและ           

การจัดการ ซึ่งมีหลักฐานสนับสนุน ดังนี้ 
           - แผนพัฒนาบุคลากร 
           - โครงการพัฒนาบุคลากร 
 - รางวัลเพชร สพม.๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒ คน คือนางสาวอาริยา แสงนิล (ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) และนางสาวเพ็ญพัชรี พิลาแก้ว ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
 - โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน ระดับ 3 ดาว 
           -รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
  - นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  - นายวิชัย  หอมจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
  - นายรุ่งโรจน์ พรมมี    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา 
  - นายสุรัตน์ สายสินธ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-ศิลปะ 
  - นางนาตยา จันทรักษ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
  - นางสาวณัฐวรรณ สายยา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  - นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 - รางวัลยอดเยี่ยมระดับอ าเภอ  โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปี
2564” โดยใช้หลัก “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน เป็นเครื่องมือการท างาน 
  
๒. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น   

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๒.๑ วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านกลุ่มเป้าหมายและ 
           ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
     ๒.๒ วางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     ๒.๓ วางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     ๒.๔ วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมผิดชอบต่อการจัดศึกษาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
๔. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

 

๑. วิธีด ำเนินกำรและผลกำรพัฒนำ 
 

มำตรฐำน วิธีด ำเนินกำร ผลกำรพัฒนำ 
(ระดับคุณภำพ) 

๒.๑ มี เป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการของโรงเรียน นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการ
จัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึด
หลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้ มี คว าม เชี่ ย วชาญทาง
วิชาชีพ 

มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

 
ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ อย่ างมี
คุณภาพ 

มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

มีการเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและเช่า 
ห้องพิว เตอร์ จ านวน ๓๑ เครื่ อง เ พ่ือ
สนับสนุนการบริหารการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
๒. จุดเด่น 
     โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่ต่อเนื่องและ
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา จนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาวและ 
รางวัลยอดเยี่ยมระดับอ าเภอ  โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปี 2564” โดยใช้
หลัก “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน เป็นเครื่องมือการท างาน นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมทักษะความรู้ของนักเรียน
ด้วยการส่งเสริมมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจนมีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ 2 วิชา ได้แก่



๒๓ 

 

 

 

รายวิชาภาษาไทยและรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนได้
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ           จนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
 
๓. จุดควรพัฒนำ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
 

หลักฐำน/ร่องรอย  QR CODE 
1. การส่งเสริมให้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ชัดเจน   

  
2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 



๒๔ 

 

 

 

หลักฐำน/ร่องรอย  QR CODE 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 

 
 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 
 

ระดับคุณภำพ  :  ดีเลิศ 
 

๑. หลักฐำนสนับสนุน : 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยด าเนินงานกิจกรรม
อย่างหลากหลาย เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีการบูรณาการ
ภาระงาน ชิ้นงาน ทุกระดับชั้น มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์                 
ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน จัดฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภายในโรงเรียนและในชุมชน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          
ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมตามศักยภาพของผู้เรียน  มีโครงการส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดเพ่ือพัฒนา            
สู่การเป็นอัจฉริยภาพ มีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง  ๆ            
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ด้านการจัดการเรียนรู้  มีการใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
โดยมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 
๒. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น : 
   ๑. การสร้างภาคีเครือข่ายของผู้ปกครองกับโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
   ๒. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
   ๓. ส่งเสริมความมีวินัยในสถานศึกษา 
   ๔. ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะดนตรี นาฎศิลป์ และด้านกีฬา ให้ผู้เรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อ และ
เป็นอาชีพ 
   5. ส่งเสริมให้ครูได้สร้างนวัตกรรมและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  
 
 
 
 



๒๕ 

 

 

 

วิธีด ำเนินกำรและผลกำรพัฒนำ 
 

มำตรฐำน วิธีด ำเนินกำร 
ผลกำรพัฒนำ 

(ระดับคุณภำพ) 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 

จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
โดยมีการเน้นการจัดท าหลักสูตรที่หลากหลาย 
เช่น ทวิศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้
ผู้เรียนได้เกิดการปฏิบัติจริง 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ด้านการจัดการเรียนรู้  มีการใช้สื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
และตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  โดยมีการประเมิน
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ต่อ) 

และประสิทธิภาพของสื่อการสอน  และ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

มีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน มีโครงการ
สนับสนุนให้จัดห้องเรียนน่าเรียน สร้าง
บรรยากาศที่ดี ให้ผู้เรียนมีความสุข 

ดีเลิศ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

มีการประเมินผล นิเทศผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการในโรงเรียน
เพ่ือให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบมากข้ึน 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนมีการสร้างระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นระบบ สามารถที่
จะน าผลการพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มา
ด าเนินการพัฒนาให้มีความเป็นปัจจุบันเสมอ 

ดีเลิศ 

 
๓. จุดเด่น : 
 พัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลายหลากให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 
 



๒๖ 

 

 

 

๔. จุดควรพัฒนำ : 
           ๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนามากข้ึน  
           ๒. ปรับปรุงระบบ ICT อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
  ๓. จัดหาและปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีในห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
           ๔. สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทางเลือกทางการศึกษาต่อที่
หลากหลาย 
  ๕. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

หลักฐำน/ร่องรอย  QR CODE 
1. การจัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใน
ชีวิตได้  

 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
  

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 
  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

  
 

 



๒๗ 

 

 

 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖3 
 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ระดับดี 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  

ระดับดี 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีเลิศ 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระดับดเีลิศ 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดี 
๖. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ระดับดเีลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับยอดเยี่ยม 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ระดับดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ระดับยอดเยี่ยม 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ระดับยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ระดับยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับดีเลิศ 
 ๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 

 ๑. จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดเีลิศ 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดเีลิศ 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

 

 



๒๘ 

 

 

 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทำงกำรพัฒนำ  และควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๔ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน   พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนโรงเรียน 

           ๑.  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย  

    ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นบาน
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่น 

            ๒. โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโดยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบมีความต่อเนื่อง 

 ๓. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๔. ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียน
ในระดับ ดีเลิศ 

๕. มีเครือข่ายต่างโรงเรียน คณะกรรมการฯ ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน / สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
และร่วมมือเป็นอย่างด ี
         ๖. เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๒๔ ฐานการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้ไป
เผยแผ่สู่ชุมชนที่ตนเองอาศัยเพ่ือเป็นการขยายผลสู่ชุมชน 

     ๑. ผู้เรียนบางส่วนไม่เห็นความส าคัญในการ
สอบ O-NET ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ การสอบระดับชาติ 
O-NET ม.๓ และ ม. ๖ ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 
     ๒. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้  
     ๓. ปรับปรุงระบบ ICT ความเร็วอินเตอร์เน็ต 
และจัดหาสื่อเทคโนโลยี ในห้องเรียนเ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
      ๔. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือผู้เรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
       ๕.  โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา แต่ยังพบความบกพร่องในเรื่อง การ
ติดตามงานของบุคลากรบางส่วนที่ยังให้ข้อมูลในการ
พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ล่าช้า  
      ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงาน
เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลประเภทต่าง ๆ 
 
 



๒๙ 

 

 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนคร ู
 ๑. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ
และแห่งเรียนรู้ที่หลายหลากให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยี ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ผลงานวิจัยของครูทุกคนได้การอบรม พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
จากคณะกรรมการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. บุคลากรในกลุ่มงานมีความรู้ความสามารถและมีการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
 
ด้ำนผู้เรียน 
๑. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาเรียนรู้ มีความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานทุกคน 
๒.  ผู้เรียนมีการอ่านออกเสียงและอ่านคล่อง ร่วมทั้งสามารถ
เขียนเพ่ือสื่อสารได้ทุกคน ส่งผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนอยู่ใน
ระดับ  
ดีเยี่ยม 
 ๓.  นักเรียนมีความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องจากได้
น ามาบูรณาการในหลักสูตรส่วนร่วมผู้เรียนได้เรียนรู้  

 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
    แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต การประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
พบว่ามาตรฐานของโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยามีผลการด าเนินงานในระดับท่ีดีเป็นส่วนใหญ่ และมีบางตัวบ่งชี้ที่อยู่
ในระดับพอใช้และปรับปรุง ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง สร้างความตระหนักให้เกิดกับผู้เกี่ยวข้องว่างานของโรงเรียนต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความม่ันใจในคุณภาพการจัดการศึกษา 
           ๒. หาความต้องการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษา ส ารวจความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนา 
           ๓. การประเมินสภาพองค์กร หรือการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ศึกษาและประเมินโรงเรียนโดย
วิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน 
           ๔. วางแผนกลยุทธ์ระยะ ๔ ปี ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร (Strategic Management) เพ่ือ
ประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือการด าเนินงานในกิจกรรมภารกิจหลักที่ส าคัญ สร้างผลงาน สร้างคุณภาพ             
จากจุดแข็งของโรงเรียน การรวมพลังคน และทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนภารกิจการบริหารงาน 

             ๕. วางแผนปฏิบัติงานประจ าปี แปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ในรูปงาน โครงการ กิจกรรม 



๓๐ 

 

 

 

           ๖. ลดความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากสภาพการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่เป็น
กระแสระดับโลกเกิดขึ้นควบคู่กับคลื่นประชาธิปไตยแผ่ขยายวงกว้างถึงไทย รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ส่งเสริมการ
เพ่ิมสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน อีกทั้งสภาพการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน ท าให้ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงคนได้อย่างกว้างขวาง  
           ๗. โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน เมื่อเปิดเสรีทางการศึกษา จะก่อเกิดการแข่งขัน
ในการจัดการศึกษาทั้งจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น หากพิจารณาในแง่บวก การเปิดเสรี
ทางการศึกษา เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ  
 ๑. ควรมีการจัดเครือข่ายหรือศูนย์พัฒนาศักยภาพครูในการเลื่อนวิทยฐานะต าแหน่งต่าง  ๆเพ่ือส่งผล
ประโยชน์ ต่อผู้เรียนให้ได้รับความรู้ที่มีมาตรฐานและมีการใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
ปัจจุบันทัน เหตุการณ์ และเหมาะสมกับทศวรรษที่ ๒๑  

๒. โรงเรียนควรจะมีการให้ขวัญและก าลังใจกับครูซึ่งตั้งใจปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
๓. การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้เนื่องจากมีการจัดกิจกรรม

นอกเหนือ วาระท าให้เวลาตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ไม่เป็นตามท่ีวางแผนไว้  
๔. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
๕. ให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาการจัดการศึกษา  
๖. ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๗. มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่การท างานของคณะกรรมการสถานศึกษาและ

เครือข่าย ผู้ปกครองในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ วารสารโรงเรียน รายงานประจ าปี เป็นต้น 
 ๘.  โรงเรียนต้องการบุคลากรเพ่ิมเติมเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านต่าง  ๆ ของโรงเรียนมีความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
           ๙. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการเป็นวิทยากรท้องถิ่นและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
 ๑๐. โรงเรียนต้องการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔  ภำคผนวก 
 
          - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖3 และ
รายงานการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๒ 

 

 

 

 

ประกำศโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ  
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
........................................................................................................................................... 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา ที่มีการปรับมาตฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอตคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 

อาศัยความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๙๘ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษาโดย
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา และ ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัด
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการรายงานต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยาจึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
     (นายชัยยา  บัวหอม) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๓ 

 

 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
โรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖2  

มีจ ำนวน ๓ มำตรฐำน ดังนี้   
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน     

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ           

แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน               
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ         
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ  
    แก้ปัญหา        
๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม        
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา        
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด         
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย        
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย        
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร            
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน         
     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา         
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก    
           กลุ่มเป้าหมาย         
     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ         
     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 



๓๔ 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ      
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน    
     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนน้ ำเกลี้ยงวิทยำ 

 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผูเ้รียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิ
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 76.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 71.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๓. มคีวามสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ร้อยละ 85.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๔. มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนทศ และการสื่อสาร ร้อยละ 80.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๕. มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 81.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๖. มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90.00 ระดับดีขึ้นไป 

๒.๒ คุณลักษณะทีพ่ึ่งประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 90.00 ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ระดับดเีลิศ 
 ๑.เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ 4 ดีเลิศ 
 ๒. มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ 4 ดีเลิศ 

 ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 4 ดีเลิศ 

 ๔.พัฒนาครูและบุคลกรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ 4 ดีเลิศ 

 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 

 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 4 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดเีลิศ 
 ๑. จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ร้อยละ 81.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๒. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 90.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80.00 ระดับดีขึ้นไป 

 ๕. มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85.00 ระดับดีขึ้นไป 



๓๖ 

 

 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
ที่ ๐65/๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ(SAR)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
และรำยงำนกำรประเมินผล และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕) ก าหนดให้
สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปีและเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน ได้รับทราบโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยาจึงได้ก าหนดการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือให้การ
จัดท าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยาจึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.  นายชัยยา บัวหอม   ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ  
๒.  จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวปัณณธร ละโป ้  คร ู   กรรมการ 
๔.  นางสาววชิราภรณ์ กิ่งค า  คร ู   กรรมการ   
๖.  นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ   คร ู   กรรมการ 
๗.  นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์    ค ามา คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
๘.  นางสาววภิาพร จวนสาง  คร ู            ผูช้่วยกรรมการเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่ 
       เป็นที่ปรึกษา  ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วย 

          ความเรียบร้อย 

ข.  คณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑.  นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ ค ามา  คร ู         ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาววชิุกรณ์ ทองมา  คร ู   รองประธานกรรมการ  
๓. นางนาตยา จันทรักษ์   คร ู    กรรมการ 
๔. นางฐิติชญา อาเรนส์   คร ู   กรรมการ 
๕. นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์  คร ู   กรรมการ 
๖. นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา           ครู                            กรรมการ 
๗. นางสาวอาริยา   แสงนิล  คร ู   กรรมการ  



๓๗ 

 

 

 

๘. นายคณิต โพธิ์ทิพย์   คร ู   กรรมการ 
๙. นางสาววิชุดา  ชินชัย                       ครู            กรรมการ 
10. นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑1. นางสาววภิาพร จวนสาง            คร ู            กรรมการและเลขานุการ  
๑2. นางรัศมี อินตา                            พนักงานราชการ           ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ  คร ู   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง  คร ู   รองประธานกรรมการ  
          ๓. นางอรพินท์ จวงพันธ์   คร ู   กรรมการ 
          ๔. นางสาวพัชรวดี บญุมาก  คร ู   กรรมการ  
          ๕. นางพัชนีย์ เชื้อชม   คร ู   กรรมการ 
          6. นายชินณภัทร ชุตมิามาศ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
           7. นางสาวดวงนภา สุราวุธ  คร ู            กรรมการและเลขานุการ  
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

๑. นางสาวปัณณธร ละโป้     คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววชริาภรณ์ กิ่งค า  คร ู   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวจินตนา มกรนันท์  คร ู   กรรมการ 
๔. นางสาววนิษา จันคะนา  คร ู    กรรมการ 
๕. นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน  คร ู   กรรมการ 
๖. นายวิชัย หอมจันทร์   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญพัชรี   พิลาแก้ว  ครูธุรการ  กรรมการ 
๘. นางสาววิราวรรณ์   ชานนท์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ   
๙. นางสาวณัฐวรรณ   สายยา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๑.  จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ  คร ู   ประธานกรรมการ  
๒.  นายธงชัย  อภิพุทธิกุล  คร ู   รองประธานกรรมการ  
๓.  นางจันทนา  อภิพุทธิกุล  คร ู   กรรมการ 
๕.  นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรดี  คร ู   กรรมการ 
๖.  นางสาวหัสยา บวัแก้ว   คร ู   กรรมการ  
๗.  นางสาวประภาพรรณ พันธ์แก่น คร ู   กรรมการ 
8.  นายรุ่งโรจน์ พรมมี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9.  นายสุรัตน์ สายสินธ ์   พนักงานราชการ  กรรมการ 

        10. นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที ่  ๑.ประสานงานกับคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือวางแผนการใช้มาตรฐานและจัดเก็บข้อมูลตาม 
มาตรฐานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



๓๘ 

 

 

 

๒.  รวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓.  ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.  รายงานปัญหาจากการใช้มาตรฐานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนให้มี 

ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
 

ค.  คณะกรรมกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ ค ามา  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววิภาพร จวนสาง  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาววิชุดา ชินชัย   คร ู   กรรมการ 
 ๔. นางรัศมี อินตา   พนักงานราชการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่   

๑.  ประสานงานกับคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือวางแผนการใช้มาตรฐานและจัดเก็บ 
ข้อมูลตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.  รวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๓. สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและจัดพิมพ์รูปเล่มรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
   

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์  อันสูงสุดแก่
ทางโรงเรียนและราชการต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ  วันที่  8  เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖4 
  
 
 

         
 (นายชัยยา บัวหอม) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
 

 


