
๓๔ 
 

สว่นที ่๔ 
ผลการด าเนนิงาน 

                  ผลการประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษา
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถรายงานผลได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
        ๘๑.๕๐    

ภาษาองักฤษ          ๙๙.๓๑  

การงานฯ          ๙๕.๒๐  

ศิลปะ-ดนตรี          ๙๕.๒๐  

สขุศกึษา        ๘๒.๘๗    

ประวตัิศาสตร์        ๗๙.๔๕    

สงัคมศึกษา         ๙๖.๕๗   
วทิยาศาสตร์         ๙๓.๘๓   
คณิตศาสตร์         ๘๙   
ภาษาไทย            
                ๑๐      ๒๐     ๓๐      ๔๐       ๕๐      ๖๐     ๗๐     ๘๐      ๙๐      ๑๐๐    
                จากตารางนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ,ม.๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์ของโรงเรียนโดยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่นักเรียนมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ เฉลี่ย ๙๙.๓๑ รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย ๙๖.๕๗ และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๙๕.๒๐ 
 
 
 
 

 ข้อมลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสถานศกึษา 

ร้อยละของนักเรยีนทีม่ีเกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนแตล่ะรายวชิาในระดบั ๓ ขึน้ไป 

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑-๖ ,ม.๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 



๓๕ 
 

 
 
 
          ๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 
คะแนนสอบ NT        

ด้าน คะแนนเฉลีย่รอ้ยละจ าแนกตามระดบั 
โรงเรียน เขตพืน้ที ่ ประเทศ 

ด้านภาษา ๔๖.๓๒ ๕๑.๒๙ ๕๑.๐๐ 
ด้านค านวณ ๒๙.๕๙ ๓๕.๘๔ ๓๖.๙๙ 
ด้านเหตผุล ๕๖.๑๒ ๕๓.๔๔ ๕๓.๓๘ 

เฉลีย่ทัง้๓ดา้น ๔๔.๐๑  ๔๖.๘๖  ๔๗.๑๓ 
              จากตารางคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตาม
ระดับของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้าน เหตุผล เฉลี่ย ๕๖.๑๒ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับประเทศ รองลงมาคือค่าเฉลี่ยด้านภาษา เฉลี่ย ๔๖.๓๒ และ ด้านค านวณค่าเฉลี่ย ๒๙.๕๙ ตามล าดับ 
 
                    กราฟเปรยีบเทยีบผลคะแนน NT ของโรงเรยีน เขตพืน้ที ่และประเทศ 

 
 
 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดบัเขตพืน้ท่ี 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดบัประเทศ 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(National Test: NT)  

      ระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๓ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 



๓๖ 
 

 
 
 
 

ด้าน ระดบัคณุภาพ 
ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 

ด้านภาษา - ๖ ๗ ๑ 
ด้านค านวณ - ๒ ๔ ๗ 
ด้านเหตผุล - ๔ ๔ ๒ 
รวมทัง้๓ด้าน - ๔ ๙ ๑ 

 
กราฟแสดงระดับผลการทดสอบจ าแนกตามรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

ปรับปรุง 
พอใช้ 

ดี 
ดีมาก 

ด้านภาษา 

ด้านค านวณ 

ด้านเหตผุล 

รวม๓ด้าน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 



๓๗ 
 

๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓     
     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
      ๒.๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
             ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

ความสามารถ 
 

ปีการศกึษา 
๒๕๕๘ 

 

ปีการศกึษา 
๒๕๕๙ 

 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหวา่งปีการศึกษา 

ด้านภาษา ๔๑.๐๔ ๔๖.๓๒ +๕.๒๘ 
ด้านค านวณ ๒๙.๓๕ ๒๙.๕๙ +๐.๒๔ 
ด้านเหตผุล ๔๐.๒๖ ๕๖.๑๒ +๑๕.๘๖ 
รวมความสามารถทั้ง ๓ ดา้น ๓๖.๘๘ ๔๔.๐๑ +๗.๑๓ 

              จากตารางเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ พบว่า ค่าเฉลี่ยทั้ง ๓ ด้านในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ิมข้ึน ๗.๑๓ 
 
๒.๒) เปรยีบเทยีบผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รยีนระดับชาติ (NT)  
       ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ จ าแนกตามรอ้ยละของแตล่ะดา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ปี กศ.๒๕๕๘ 

ปี กศ.๒๕๕๙ 



๓๘ 
 

 
 
 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ 

 
 

ระดบั/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๕๔.๑๗ ๒๘.๔๘ ๔๐.๒๒ ๔๖.๗๔ ๓๐.๗๖ 
คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั ๕๒.๙๖ ๓๘.๕๑ ๔๐.๒๔ ๔๖.๑๐ ๓๐.๕๕ 
คะแนนเฉลีย่สงักัดสพฐ.ทัง้หมด ๕๑.๘๘ ๓๘.๗๖ ๔๐.๒๗ ๔๕.๐๘ ๓๑.๑๑ 
คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ ๕๒.๙๘ ๔๐.๔๗ ๔๑.๒๒ ๔๖.๖๘ ๓๔.๕๐ 
หมายเหต ุ      

                  จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ พบว่า คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษาฯสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ระดบั ร.ร. 

ระดบัจงัหวดั 

ระดบัสพฐ. 

ระดบัประเทศ 

๑.๖ ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 



๓๙ 
 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ 

 
ระดบั/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๔๘.๒๙ ๒๗.๔๓ ๓๕.๔๓ ๕๐.๕๗ ๓๑.๔๓ 
คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั ๔๕.๓๙ ๒๘.๕๙ ๓๔.๔๓ ๔๘.๖๐ ๒๙.๘๙ 
คะแนนเฉลีย่สงักัดสพฐ.ทัง้หมด ๔๖.๘๑ ๒๙.๕๓ ๓๕.๑๒ ๔๙.๓๔ ๓๑.๓๙ 
คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ ๔๖.๓๖ ๒๙.๓๑ ๓๔.๙๙ ๔๙.๐๐ ๓๑.๘๐ 

                จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ พบว่า คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
๒) เปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET)  
    ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

รายวชิา ปีการศกึษา/คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

 ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ เปรียบเทียบผลการทดสอบ 
ภาษาไทย ๔๒.๐๓ ๕๔.๑๗ +๑๒.๑๔ 

คณติศาสตร ์ ๓๓.๔๔ ๒๘.๔๘ -๔.๙๖ 
วทิยาศาสตร ์ ๔๐.๗๕ ๔๐.๒๒ -๐.๕๓ 

สงัคมฯ ๔๖.๓๘ ๔๖.๗๔ +๐.๓๖ 
ภาษาองักฤษ ๒๘.๔๔ ๓๐.๗๖ +๒.๓๒ 

เฉลีย่ ๓๘.๒๑ ๔๐.๐๗ +๑.๘๖ 

                จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑.๘๖ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ระดบั ร.ร. 

ระดบัจงัหวดั 

ระดบั สพฐ. 

ระดบัประเทศ 



๔๐ 
 

 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน ปกีารศกึษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓  

รายวชิา ปีการศกึษา/คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

 ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ เปรียบเทียบผลการทดสอบ 
ภาษาไทย ๔๔.๗๘ ๔๘.๒๙ +๓.๕๑ 
คณติศาสตร ์ ๓๐.๘๔ ๒๗.๔๓ -๓.๔๑ 
วทิยาศาสตร ์ ๓๕.๓๓ ๓๕.๔๓ +๐.๑๐ 
สงัคมฯ ๔๐.๔๔ ๕๐.๕๗ +๑๐.๑๓ 
ภาษาองักฤษ ๒๑.๗๘ ๓๑.๔๓ +๙.๖๕ 

เฉลีย่ ๓๔.๖๓ ๓๘.๖๓ +๔.๐๐ 

                     จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๐๐ 

 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ปีกศ.๒๕๕๘ 

ปกศ.๒๕๕๙ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ปีกศ.๒๕๕๘ 

ปีกศ.๒๕๕๙ 



๔๑ 
 

                                              การด าเนนิงานตามมาตรฐาน 
ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รยีน 
ร้อยละนกัเรยีนที่มีพฒันาการอยูใ่นระดับ ๓ขึน้ไป(คุณภาพ : ดเียีย่ม) 

          ๑๐๐ 

พัฒนาการด้านรา่งกาย          ๑๐๐ 

พัฒนาการด้านอารมณแ์ละจติใจ          ๑๐๐ 

พัฒนาการด้านสงัคม          ๑๐๐ 

พัฒนาการด้านสตปิัญญา           
           
                                        ๑๐    ๒๐   ๓๐    ๔๐    ๕๐   ๖๐   ๗๐     ๘๐    ๙๐   ๑๐๐ 
ระดบัคณุภาพ : ดเียี่ยม 
         วธิกีารพฒันาคณุภาพมาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รยีน 
                 ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตนักเรียน 
โครงการยุวทันตรักษ์  โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม(นม) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย กิจกรรมนอน
พักกลางวัน  กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน โครงการดนตรีมีชีวิต โครงการคุณธรรม ๑๒ ประการ 
โครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า  กิจกรรม ๖ กิจกรรมในแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย(๑.กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ ๒. กิจกรรมสร้างสรรค์ ๓. กิจกรรมเสรี  ๔. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ๕. กิจกรรม
กลางแจ้ง ๖. กิจกรรมเกมการศึกษา)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  โครงการกิจกรรมไหว้
พระก่อนนอน  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 ผลการพฒันา  
              เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย ด้านสังคมสมวัย  มีวินัยและความรับผิดชอบ 
มีความใฝ่รู้ สนใจการอ่าน 
          แนวทางการพัฒนา/ปรบัปรงุ 

    ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกทางสุนทรียภาพโดยการใช้สื่อ หรือการแสดงเพ่ือฝึกให้
ผู้เรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นต่อไป ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การมีมุมหนังสือและมีหนังสือที่
หลากหลาย  และให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติในการทดลองวิทยาศาสตร์น้อยอย่างหลากหลาย ควรจัดหาคอมพิวเตอร์
ให้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก จะได้ไม่รอนานจนเด็กเบื่อ 
 



๔๒ 
 

มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา 
ระดบัคณุภาพ : ดเียี่ยม 
วธิกีารพฒันาคุณภาพมาตรฐานด้านการจดัการศกึษา 
      ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีการจัดกิจกรรมได้ถูกต้องตามกระบวนการและ
ขั้นตอน มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลได้ดี เป็นแบบอย่างที่ดี  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองให้เข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน ท าให้ประสิทธิผลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีคุณภาพ   ได้เข้าร่วม
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  และได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  โรงเรียนได้จัดท า
เอกสารซึ่งเป็นหลักฐานเพ่ือขอรับเกียรติบัตรและตรา “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ได้แก่   
             ๑.  เอกสารบันทึกกิจกรรมการทดลอง จ านวน ๒๐  การทดลอง 
              ๒.  เอกสารท าโครงงานวิทยาศาสตร์น้อย  จ านวน ๒ โครงงาน 
                     โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ระดับปฐมวัยงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับศูนย์ลุ่มน้ าเสียว ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
                     โรงเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตรตรา “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร  
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
                     ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองตามโอกาส 
                     ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ผู้ปกครองได้รับทราบกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ ให้มาก 
มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้ 
ระดบัคณุภาพ : ดเียี่ยม 
วธิกีารพฒันาคุณภาพมาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู้ 
    พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลกรในสถานศึกษา มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  
      ผลการพฒันา  
              ได้รับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 



๔๓ 
 

       แนวทางการพฒันา/ปรบัปรุง 
                หาแนวทางและรูปแบบในกรพัฒนาปรับปรุงต่อยอดจากท่ีมีอยู่เพ่ือยกระดับมาตรฐานต่อไป 
มาตรฐานดา้นอตัตลักษณข์องสถานศึกษา 
ระดบัคณุภาพ : ดเียี่ยม 
          วธิกีารพฒันา 
                 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา เช่นกิจกรรมหน้าเสาธง ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ทักทายด้วยการ
กล่าวค าว่าสวัสดี ฝึกการทิ้งขยะให้เป็นที่ 
 ผลการพฒันา  
                 สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
          แนวทางการพัฒนา/ปรบัปรงุ 
                  พัฒนาต่อยอดจากที่มีอยู่เพื่อคงมาตรฐานและยกระดับต่อไป 
มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม 
ระดบัคณุภาพ : ดเียี่ยม 
          วธิกีารพฒันา 
         สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ในการพัฒนา จัดท าโครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ต้นสังกัดมานิเทศ ก ากับ ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  
 ผลการพฒันา  
                  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
          แนวทางการพัฒนา/ปรบัปรงุ 
                  สถานศึกษามีแนวทางในการเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        
 
 
ระดบัคณุภาพ : ดเียี่ยม                             
๑. กระบวนการพฒันา 

    โรงเรียนบ้านหนองขามแสบงเข้าร่วมโครงการประชารัฐ  ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพโดย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ครูจัดการเรียน
การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้สามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของกิจกรรม จัดกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ให้นักเรียนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ท่องสูตรคูณ ตั้งแต่แม่ ๒-๑๒  ทุกวัน  จัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นทุกวันหลากหลายรูปแบบ  ให้นักเรียนฝึกท่องอาขยานบทหลักทุกระดับชั้น ทุกวัน  
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม  เช่น  ตอนเช้า ก่อนเรียนวิชาภาษาไทย ตอนบ่าย  หรือก่อนเลิกเรียน   
               นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน
สื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ค่ายคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติด   
โครงงานคุณธรรม  โครงงานอาชีพ  โครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในโลกกว้าง เข้าไปศึกษากับ
ภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ จัดกิจกรรมโดยความร่วมมือของหน่วยงานอื่น เช่น “การป้องกันตนเองจากการ
จมน้ า” จากสถานีอนามัย  “การป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด”โดยครูแดร์  “การเพาะพันธุ์พืช” จาก 
สปก.มหาสารคามฯลฯ 
๒. ผลการด าเนนิงาน 
            ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ผู้เรียนเรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึง 
มีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้ เรียน 



๔๕ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการอ่าน 
(ป.๑ – ป.๔) 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความสามารถ 
ในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อ
ความ 
(ระดับดเียี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

ชัน้ ป.๑ ชัน้ป.๒ ชัน้ป.๓ ชัน้ป.๔ 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ปรับปรุง 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ปรับปรุง 



๔๖ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือ
การท างาน 

 

    
นักเรียนชั้น ม.๓ จ านวน ๑๐ คน 

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

 
 

ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน แต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง
ทุกวันอังคารและตามโอกาสตามความเหมาะสม ให้ความส าคัญในการร่วมประเพณีกับ
ชุมชน 

การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่เพิกเฉยต่อการ
กระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม   

สุขภาวะทาง
ร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เรียนต่อสายอาชีพและ
สายสามัญ 

สายสามญั 

สายอาชีพ 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ปรับปรุง 

๗๐% ๓๐% 



๔๗ 
 

๓. จดุเด่น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการ

สื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ระดับชั้น ป.๓ เพ่ิมข้ึน 
และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ป.๖และม.๓ เพ่ิมข้ึนทั้ง ๒ ระดับ บาง
รายวิชามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มีความ
ประพฤติดียิ้มไหว้ทักทาย 
๔. จดุควรพฒันา 

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการอ่าน การน าเสนอ การอภิปราย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ 
ได้อย่างเหมาะสม  ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ยังต้องพัฒนาในด้านการคิดค านวณและด้านการมีเหตุผล  
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ต้องได้รับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ดูแลตนเองให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บรหิารสถานศกึษา 
ระดบัคณุภาพ : ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. ผลการพฒันา 

๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 



๔๘ 
 

        ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
                 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

        ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

        ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ 
จัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

        ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

        ๒.๗ สถานศึกษาเข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

๓. จดุเด่น 
      โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น  

การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔. จดุควรพฒันา 
     ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน 
     ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 

 



๔๙ 
 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
ระดบัคณุภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพฒันา 
     โรงเรียนด าเนินการส่งเสรมิให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณา
การ เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่
ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

๒. ผลการด าเนนิงาน 
    จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
๓. จดุเด่น 
    ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้

ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ได้รับการ
นิเทศติดตามจากผู้บริหาร และคณะกรรมการของเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔. จดุควรพฒันา 
    ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธผิล 
ระดบัคณุภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพฒันา 
   โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ 
        ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น

คุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) 
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี
กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการ
เรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียน
ประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตาม
การประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๒. ผลการด าเนนิงาน 
    โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่าง

เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
และให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง  

๓. จดุเด่น 
     โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง

ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน 



๕๑ 
 

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมี 
ส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

๔. จดุควรพฒันา 
     โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
   ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
   ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการ

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
   ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม

ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

             ๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง  แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 

ความต้องการและการชว่ยเหลือ 
การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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ผลงานรางวลัการไดร้บัยกย่อง 
 ผลงานระดบัประเทศ 
     ๑)   ได้รับตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  โครงการ“บ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย” ในพระราชด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพ
มาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และผ่านการประเมินรอบ ๓ ปี ในปี 
๒๕๕๙ 
               ๒)   รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์นักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ รับเกียรติบัตร ๒๕๕๙    
               ๓)  รางวัลเยาวชนต้นแบบ ระดับประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ ๕รอบ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

 ผลงานรางวัลงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๖๖  ดังนี้ 
       ๑) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม. ๑-๓ 
       ๒) รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพโปรแกรม  Paint นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

 ชั้น ม.๑-๓   
       ๓) รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก  ชั้น ป. ๔-๖ 
       ๔) รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมคัดลายมือ สื่อภาษาไทย ชั้น ม.๑-๓ 
       ๕) รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก  นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  

ชั้น ป. ๔-๖ 
        

         ผลงานรางวัลระดับจังหวัด 
             นางสาวรวงข้าว  มุงคล นักเรียนชั้น ม. ๓ ได้รับยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ 

ประการ ประเภทเด็ก โครงการ “ตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐” จังหวัด
มหาสารคาม 
         ผลงานรางวัลงานศิลปหัตถกรรม สพป.มหาสารคาม เขต ๑ ครั้งที่  ๖๖  ดังนี้  

             ๑) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม. ๑-๓ 
             ๒) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมวาดภาพโปรแกรม  Paint นักเรียนที่มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ ชั้น ม.๑-๓   
            ๓)รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก  ชั้น ป. ๔-๖ 
            ๔)รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมคัดลายมือ สื่อภาษาไทย ชั้น ม.๑-๓ 
            ๕)รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก  นักเรียนที่มีปัญหา

ทางการเรียนรู้ ชั้น ป. ๔-๖ 
           ๖) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑กิจกรรมแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.๑-๓ 

                      ๗) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑กิจกรรมแข่งขันโครงงานอาชีพ ชั้น ป.๔-๖ 



๕๓ 
 

                    ๘) รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี๑๑(๘บท)ชั้น ม.๑-๓ 
                     ๙) รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.๑-๓ 
    รางวัลผู้บริหารหรือครูผู้สอน 
                     ๑) รางวัลผูบ้ริหารดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารอ าเภอบรบือ งานวันครูประจ าปี ๒๕๕๙ 
                     ๒) รางวัลครูดีในดวงใจ นายวิทยา  ต้นกัลยา กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จากสมาคมผู้บริหารอ าเภอบรบือ งานวันครูประจ าปี  ๒๕๖๐ 
                     ๓) รางวัลครูดีในดวงใจ นายชนะ  แสนวิชา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จากสมาคมผู้บริหารอ าเภอบรบือ งานวันครูประจ าปี ๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


