
 

 

 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self-Assessment Report : SAR) 
 

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา 
 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ รหัสโรงเรียน ๑๐๔๙๗๓๐๒๖๐ ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๑๕ หมู่ ๑๐ ถนน นาอุดม- เลิงนกทา  
ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๑๓๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๒ โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๖๒๔๙๕ โทรสาร – , e-mail : udomwitschool22@gmail.com 
Website :  www.udomwit.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน
นักเรียน ๓๐๙ คนจ านวนครูและบุคลากรของโรงเรียน ๒๓ คนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนได้ด าเนินการตามกฏ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
  โรงเรียนอุดมวิทย์มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
(ร้อยละ ๘๐.๓๗)โดยมี มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ ๗๗.๓๓   
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๘๑.๕๐  
และมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป้นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๘๒.๔๐ 
 จุดอ่อน/ปัญหา 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ มีจุดอ่อนและปัญหา ด้านคุณภาพผู้เรียนซึ่งพบว่า มีจุดอ่อน/ปัญหา เกี่ยวกับ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ (ร้อยละ๗๐) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา (ร้อยละ ๗๐)และความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม(ร้อยละ ๗๐) ในด้านกระบวนการบริหารจัดการ พบว่า มีจุดอ่อน/ปัญหาในด้านการด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ ๘๐ )การจัดระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้(ร้อยละ ๘๐) และในด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พบว่า มีจุดอ่อน/ปัญหา ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (ร้อยละ ๘๐) 
 จุดแข็ง/จุดเด่น 
 โรงเรียนอุดมวิทย์มีจุดแข็ง/จุดเด่น ด้านคุณภาพผู้เรียนซึ่งพบว่า มีจุดแข็ง/จุดเด่น ในด้านคุณลักษณะที่พ่ึง
ประสงค์ของผู้เรียน(ร้อยละ ๘๑.๑๕) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (ร้อยละ ๘๒) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (ร้อยละ ๘๒) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
(ร้อยละ๘๑) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม(ร้อยละ ๘๑) ในด้านกระบวนการบริหารจัดการ พบว่า มีจุดแข็ง/
จุดเด่น ในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ(ร้อยละ ๘๓) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (ร้อยละ ๘๓)มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (ร้อยละ ๘๒)ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  (ร้อยละ ๘๑) ส่วนในด้าน 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งพบว่า มีจุดแข็ง/จุดเด่น ในด้านใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ (ร้อยละ ๘๔) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก(ร้อยละ๘๓) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้(ร้อยละ๘๒) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน(ร้อยละ ๘๒) 
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 แผนการด าเนินงานเพื่อให้ยกระดับ(๑ระดับ) 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-Net)ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๒ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในการอ่าน การสื่อสาร การคิด
วิเคราะห์ การเขียน คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านโครงงานเพ่ือให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับ ๓ ขึ้นไป  
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรอย่างเข็มข้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๕ เพ่ิมปริมาณนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  
โดยแนะแนว ให้ผู้ปกครองและนักเรียนในพ้ืนที่บริการ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 

 

 
           (นายปิโย   ลุสุข) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ 

 
 
 
  



 

 

 

ค าน า 
 
  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้ มาตรฐานการ 
ศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้ง
ที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.    ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือ
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับ
สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 
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การศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เสนอต่อเขตพ้ืนที่  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้
ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพ้ืนที่  และเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 
           (นายปิโย   ลุสุข) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงาน
พัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  
 ดังนั้นโรงเรียนอุดมวิทย์ จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอดได้แนว
ปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษาการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
                 
 
         (นายไทยสมบัติ     ถามะพันธ์) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                           โรงเรียนอุดมวิทย์ 
                                                         วัน ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ..........................................................................................................  
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ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒......... ๑๒ 
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ค าสั่ง....................................................................................................................... ........... ๒๒ 
เกียรติบัตร.........................................................................................................................  ๓๐ 
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ส่วนที ่ ๑  ขอ้มลูพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๑๕ หมู่ ๑๐ ถนน นาอุดม- เลิงนกทา ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๑๓๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  
โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๖๒๔๙๕ โทรสาร – , e-mail : udomwitschool22@gmail.com  
Website : http://www.udomwitschool.com/mainpage เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  

mailto:udomwitschool22@gmail.com
http://www.udomwitschool.com/mainpage
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ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 
๑.๒ อาคารสถานที่(ผังโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 จ านวนครูและบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๑๘ ๑ ๑ ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม ๓๐๙ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม

ทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง ๑๐ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑๐ 



 

 

เพศ ชาย ๔๓ ๓๙ ๓๐ ๑๑ ๑๑ ๙ ๑๔๓ 
หญิง ๔๘ ๒๔ ๒๘ ๒๗ ๑๔ ๒๕ ๑๖๖ 

รวม  ๙๑ ๖๓ ๕๘ ๓๘ ๒๕ ๓๔ ๓๐๙ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๐ ๓๑ ๒๙ ๓๘ ๒๕ ๓๔  

 
แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

 
 
๑.๕ การจัดการเรียนการสอน 

- สายสามัญ จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
- สายอาชีพ หรือ ทวิศึกษา จัดการเรียนการสอนดังนี้ 

   ๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เปิดเรียนในสายวิชา ช่างยนต์ 
   ๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เปิดเรียนในสายวิชา บัญช ี
 



 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ:   
๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนอุดมวิทย์มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่อง
การอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ โดยครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และ
สถานศึกษายังมุ่งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามความสามารถ
และศักยภาพของผู้เรียน จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายใน
การจัดการเรียนการสอน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมกับช่วงชั้น พัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ทั้งยังมีระบบการแนะแนว ให้
ค าปรึกษาและดูแลสุขภาวะจิตแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามที่ตนเอง
สนใจ ส่งเสริมการออกก าลังกาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีระบบการจัดการในรูปแบบ 
PDCA มีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน และมาตรฐานตัวชี้วดัหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินและตั้งเป้าหมายความส าเร็จ ก าหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด าเนินโครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา จัดท าและรายงานผลการพัฒนาเพ่ือใช้ใน
พัฒนานักเรียนในปีต่อไป 
๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 
 จากกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะกระบวนการคิด และการแก้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่อง
การอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ โดยครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และ
สถานศึกษายังมุ่งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามความสามารถ
และศักยภาพของผู้เรียน จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายใน
การจัดการเรียนการสอน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
 จึงส่งผลให้ ผู้เรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
ทั้งหมด และมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมที่หลากหลาย เช่น เขียนโปรแกรมวิชาภาษาซี และโปรแกรมการตัด
ต่อกราฟิก โฟโต้ช็อป และโปรแกรมฐานข้อมูลใช้ออฟฟิศเวิร์ด ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเองได้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ



 

 

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความสารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
คิดเป็นร้อยละ ๗๕ และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายนักเรียน มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ด้วยความ
เข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทา ง
วัฒนธรรม เช่น ศาสนา ความคิด ความเชื่อ เพศ เชื้อชาติ เป็นต้น สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม มีผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๗๒.๔๖ ๗๗.๓๓ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๖๙.๖๗ ๗๓.๕๐ ดีเลิศ 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ

การคิดค านวณ 

๗๐ ๗๐ ดี 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

๗๐ ๗๐ ดี 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๖๙ ๗๐ ดี 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

๗๐ ๗๕ ดีเลิศ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๖๙ ๗๘ ดีเลิศ 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๗๐ ๗๘ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ๗๕.๒๕ ๘๑.๑๕ ยอดเยี่ยม 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

๗๕ ๘๑ ยอดเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๗๖ ๘๒ ยอดเยี่ยม 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

๗๕ ๘๒ ยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ๗๕ ๘๑ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ๗๗.๓๓ ดีเลิศ 

จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม มีสุขภาวะทางร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่
ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 



 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน และผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมมา พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่านรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม:   
๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศ จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา โดยใช้ข้อมูล
เป็นฐานในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนการ  ประชุม อบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน บุคลากร 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มอบหมายงานให้
ครูรับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม โครงการ/
กิจกรรมที่สนับสนุน เช่น กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร โครงการการบริหารงบประมาณ โครงการให้บริการระบบ ICT กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การนิเทศภายใน โครงการพัฒนางานระบบประกันคุณภาพภายใน เป็นต้น 
๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา ของสถานศึกษา บริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมี
การก าหนดให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป ตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของโรงเรียน มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดย ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า บริหารจัดการด้านการศึกษาจนบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนจนเป็น
ที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือฝึก
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการปลูกจิตส านึกเป็นพลเมืองดีของสังคม มีจิตอาสา สามารถใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยผู้เรียน ให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม มีความกระตือรือร้นและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  มีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึง



 

 

ประสงค์ โรงเรียน มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระฯ งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ต่าง ๆ เพ่ือใช้ ในการศึกษาต่อ ทั้งการแนะแนวด้วยครู เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และการเชิญวิทยากรมา
แนะแนวอาชีพ โรงเรียนมีการสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครูมีการ
ประเมินนักเรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอบรมคูปองครู การอบรมออนไลน์ และน าเสนอผลของการอบรมนั้นมาพัฒนา ใน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก ครู มีการพัฒนานวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โรงเรียนมีโครงการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะกับสภาพของสถานศึกษา มีผล
การประเมนิคุณภาพตาม มาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๗๙.๑๖ ๘๑.๕๐ ยอดเยี่ยม 

๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๗๙ ๘๓ ยอดเยี่ยม 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๘ ๘๒ ยอดเยี่ยม 

๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๗๘ ๘๐ ดีเลิศ 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ๘๐ ๘๓ ยอดเยี่ยม 

๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๘๐ ๘๑ ยอดเยี่ยม 

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

๘๐ ๘๐ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ๘๑.๕๐ ยอดเยี่ยม 

จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป ครูมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
จุดที่ควรพัฒนา 
 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน
ในบางงาน พัฒนาการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาการวางแผนร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพ่ิมคะแนน O-NET ให้เท่ากับหรือสูงขึ้นมากกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยของ
ปีที่ผ่านมาทุกรายวิชา 
 



 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   
๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และการนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ ท า ให้ครูมีความสามารถในการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบริหารจัดการ การเรียนการสอนร่วมกันด า เนิน
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนในเรื่องการ
เรียนและคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามความสามารถและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในทุกรายวิชาพร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรม ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย น าการวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนในรูปแบบการจัด
กิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมพับดอกโปรยทาน ชุมนุมดนตรีสากล ชุมนุมเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ออกแบบการ  จัดการเรียนรู้และกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงเช่น
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันแม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถ
สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นทักษะ/กระบวนการคิดต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดค่ายบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง การ
จัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงาน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน รายงานผลการ
พัฒนาตนเอง และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานมาพัฒนางานในครั้งต่อไป  
๒. ผลการด าเนงินการพัฒนา 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และการนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ ท าให้ครูมีความสามารถในการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบริหารจัดการ การเรียนการสอนร่วมกันด าเนิน
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนในเรื่องการ
เรียนและคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามความสามารถและโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ตารางท่ี๓ ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๗๗.๘๐ ๘๒.๔๐ ยอดเยี่ยม 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๗๐ ๘๐ ดีเลิศ 

๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๗๙ ๘๔ ยอดเยี่ยม 

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ๘๓ ยอดเยี่ยม 

๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๓ ยอดเยี่ยม 

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๘๐ ๘๒ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ๘๒.๔๐ ยอดเยี่ยม 
 
จุดเด่น 
 ๑. มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 ๒. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนรู้ 
 ๔. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC).ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้เป็น
อย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงจนผู้เรียน สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าได้ ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และลักษณะที่พึง
ประสงค์ วิเคราะห์ผู้เรียนและใช้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบทุก
คนและทุกกลุ่มสาระและก าหนดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน ควรใช้การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 

 
 
 

 



 

 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
 

๑. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม(ร้อยละ 80.37) 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ80.37) ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ (ร้อยละ 77.33) มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ การจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม(ร้อยละ 81.40) มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม (ร้อย82.40) 
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้ด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยน าผลการประเมินภายในมาใช้ เป็นแนวทางในการวางแผน ซึ่งยึด
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด  
๒. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองคือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
หลักสูตรโรงเรียน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แบบ
รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน แบบสรุปรายงานผล SDQ 
ทุกระดับชั้น ผลการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สารสนเทศสถานศึกษา เอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน คู่มือ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบรายงานการประเมินตนเองปี ๒๕๖๒ แบบประเมินคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๓. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม๑ระดับ 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-Net)ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในการอ่าน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ 
       การเขียน คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา 
       อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
       และแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านโครงงานเพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับ ๓ ขึ้นไป  
           อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๔ จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
       อย่างเข็มข้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๕ เพ่ิมปริมาณนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  
       โดยแนะแนว ให้ผู้ปกครองและนักเรียนในพ้ืนที่บริการ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ดีเลิศ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

 
 



 

 

ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
องค์กร เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ และคุณภาพการศึกษา โดยน าแนวคิดและเครื่องมือ "การบริหารจัดการ
ภาครัฐ" หรือท่ีเรียกว่า PMOA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ "KHONG 
NATEE Model" เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานได้รับ
การพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ ซึ่งจะท าให้เป็นปัจจัยส าคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) และเพ่ือสร้างคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดพัฒนาการขององค์การในระยะยาว จึงได้ใช้หลักการของ Deming คือ วงจร P-D-C-A (Plan, Do 
,Check, Act) เป็นแนวร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ  
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 "ผู้เรียน ครูและบุคลากรหางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
ก้าวทันเทคโนโลยี ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
พันธกิจ (Mission) 
 ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 
 ๒. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีโอกาสและเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 ๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามสมรรถนะและปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความเชื่อมโยงทุกระดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตาระดับประเทศ
คุณลักษณะพึงประสงค์ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๒. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 



 

 

 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและเป็น
มืออาชีพ 
 ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาเพ่ือความมันคง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด การบริหา
จัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมขอทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษามีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ 
จุดเน้น 
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๒. ด้านทักษะที่เป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ (ทักษะชีวิต ทักษะภาษา ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล  
ทักษะอาชีพ) 
 ๓. ด้านสวัสดิภาพผู้เรียน 
 ๔. ด้านหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. ด้านการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมและจิตอาสา 
 ๖. ต้านการประกันคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
 "บริการที่เป็นมิตร พิชิตด้วยรอยยิ้ม ครองทีมท างาน ปฏิบัติการด้วยคุณธรรม" 
ค่านิยมหลักองค์กร (Core Values Organization) 
 FUN  =  เป็นสุขสนุกสนาน 
 Foward thinking  =  หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู้ 
 Unity  =  อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
 Noble mind  =  พึงมีคุณธรรม น าจิตใจ 
 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.(รอบสาม) 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสามเมื่อวันที ๖ , ๙ และ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฏกระทรวงฯระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา เป็นตารางดังต่อไปนี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๙๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๘๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนมีคิดแป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๗.๗๒ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๐๖ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  ๕.๐๐ ๓.๗๕ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๑๓ ดี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๐.๑๓ คะแนน มีคุณภาพระดับ ด ี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่   ไม่ใช่ 
   มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก  ๑๒ ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช่ 
   ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    

 
 
 

 



 

 

  

 

    

  
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ข้อมูลผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ 
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไปภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
       จ านวนนักเรียน 
 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  
มัธยมศึกษาปีท่ี รวม ร้อยละ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
ภาษาไทย ๔๕ ๒๓ ๑๓ ๒๐ ๗ ๓๐ ๑๓๘ ๔๘ 
คณิตศาสตร์ ๑๕ ๘ ๔ ๕ ๔ ๔ ๔๐ ๑๔ 
วิทยาศาสตร์ ๘๒ ๔๔ ๑๘ ๑๘ ๒๗ ๒๐ ๒๐๙ ๔๓ 
สังคมศึกษาฯลฯ ๑๐๙ ๘๐ ๔๔ ๒๙ ๒๓ ๕๐ ๓๓๕ ๔๒ 
สุขศึกษาฯลฯ ๑๐๓ ๕๓ ๙๓ ๒๘ ๒๒ ๓๒ ๓๓๑ ๖๙ 
ศิลปะ ๘๑ ๓๖ ๑๐ ๓๑ ๒๓ ๓๑ ๒๑๒ ๗๓ 
การงานอาชีพฯลฯ ๕๗ ๑๖ ๓๓ ๓๐ ๒๒ ๓๓ ๑๙๑ ๖๖ 
ภาษาอังกฤษ ๑๓ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๗๕ ๒๖ 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ 
        ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไปภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ 
ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
       จ านวนนักเรียน 
 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  
มัธยมศึกษาปีท่ี รวม ร้อยละ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
ภาษาไทย ๖๒ ๒๑ ๑๔ ๑๖ ๑๐ ๒๘ ๑๕๑ ๕๗ 
คณิตศาสตร์ ๓๗ ๑๖ ๖ ๖ ๕ ๑ ๗๑ ๒๖ 
วิทยาศาสตร์ ๗๓ ๓๒ ๑๑ ๒๔ ๓๖ ๒๙ ๒๐๕ ๔๕ 
สังคมศึกษาฯลฯ ๑๐๔ ๖๓ ๔๘ ๓๐ ๒๗ ๔๑ ๓๑๓ ๔๔ 
สุขศึกษาฯลฯ ๙๕ ๖๔ ๗๙ ๑๖ ๒๐ ๓๑ ๓๐๕ ๖๙ 
ศิลปะ ๗๘ ๓๔ ๒๕ ๒๙ ๒๒ ๒๒ ๒๑๐ ๗๘ 
การงานอาชีพฯลฯ ๖๙ ๒๙ ๓๑ ๑๓ ๒๒ ๓๒ ๑๙๖ ๗๓ 
ภาษาอังกฤษ ๑๓ ๑๖ ๙ ๑๓ ๑๓ ๗ ๗๑ ๒๖ 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

        ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไปภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 



 

 

๘๑

๕๒
๔๙

๓๒

๒๔

๓๓

๗๕

๓๙ ๔๐

๒๗
๒๔

๓๓

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จ านวนนักเรียนทั้งหมด

จ านวนนักเรียนระดับดีขึ้นไป

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๑-๖ ระดับดีขึ้นไป 
  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

จ านวน
นักเรียนระดับดี

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับดี

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๑ ๖๘ ๗ ๖ - ๗๕ ๙๒.๕๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๒ ๒๕ ๑๔ ๑๓ - ๓๙ ๗๕.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๙ ๓๐ ๑๐ ๙ - ๔๐ ๘๑.๖๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๒ ๒๑ ๖ ๕ - ๒๗ ๘๔.๓๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๔ ๒๐ ๔ - - ๒๔ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๓ ๒๘ ๕ - - ๓๓ ๑๐๐ 

รวม ๒๗๑ ๑๙๒ ๔๖ ๓๓ - ๒๓๘  
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๔ ๑๖.๙๗ ๑๒.๑๙ - ๘๗.๘๒  

 
แผนภูมิแสดงตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ระดับชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๑-๖ ระดับดีขึ้นไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๑

๕๒
๔๙

๓๒

๒๔

๓๓

๗๘

๒๗

๔๒

๒๘
๒๔

๓๑

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จ านวนนักเรียนทั้งหมด

จ านวนนักเรียนระดับดีขึ้นไป

 

ตารางแสดงผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๑-๖ ระดับดีขึ้นไป 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ(การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน) จ านวนนักเรียน

ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับดี

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๑ ๔๐ ๓๘ ๓ - ๗๘ ๙๖.๒๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๒ ๑๘ ๙ ๒๕ - ๒๗ ๕๑.๙๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๙ ๒๑ ๒๑ ๗ - ๔๒ ๘๕.๗๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๒ ๑๖ ๑๒ ๔ - ๒๘ ๘๗.๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๔ ๙ ๑๕ - - ๒๔ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๓ ๘ ๒๓ ๒ - ๓๑ ๙๓.๙๓ 

รวม ๒๗๑ ๑๑๒ ๑๑๘ ๔๑ - ๒๓๐  
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๒ ๔๓.๕๔ ๑๕.๑๔ - ๘๔.๘๗  

 
 

แผนภูมิแท่งแสดงตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
ระดับชัน้มัธยมศึกาปีที่ ๑-๖ ระดับดีขึ้นไป 

 
 



 

 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 
       

เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียน ๕๑.๖๑ ๒๗.๒๑ ๒๒.๒๓ ๒๘.๒๓ 
จังหวัด ๕๕.๑๙ ๓๒.๑๔ ๒๖.๗๕ ๓๐.๕๓ 
สังกัด ๕๕.๙๑ ๓๒.๙๘ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ 

ประเทศ ๕๕.๑๔ ๓๓.๒๕ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๖.๓

๓๓.๔๕

๒๐.๕๓
๑๗.๕

๒๖.๘๓

๔๐.๔๕

๓๔.๙๔

๒๖.๕๙
๒๓.๗๓

๒๙.๐๕

๔๓.๐๒

๓๖.๑

๒๘.๙๗
๒๕.๖๒

๒๙.๔

๔๒.๒๑

๓๕.๗

๒๙.๒

๒๕.๔๑

๒๙.๒

๐.

๕.

๑๐.

๑๕.

๒๐.

๒๕.

๓๐.

๓๕.

๔๐.

๔๕.

๕๐.

ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   (O-Net) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับ ภาษาไทย สังคม  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียน ๓๖.๓๐ ๓๓.๔๕ ๒๐.๕๓ ๑๗.๕๐ ๒๖.๘๓ 
จังหวัด ๔๐.๔๕ ๓๔.๙๔ ๒๖.๕๙ ๒๓.๗๓ ๒๙.๐๕ 
สังกัด ๔๓.๐๒ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ 

ประเทศ ๔๒.๒๑ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
 กระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓)ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมี
อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 
๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดภายต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั่น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
 โรงเรียนอุดมวิทย์ จึงก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาต่อไป 
         
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
  (นายไทยสมบัติ     ถามะพันธ์)    (นายปิโย  ลุสุข) ประธาน      
       คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ 

 
 



 

 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมวิทย์ 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๗๒.๔๖ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๖๙.๖๗ ดี 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ๗๐ ดี 
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๐ ดี 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๖๙ ดี 
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๐ ดี 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๖๙ ดี 
    ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๗๐ ดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๗๕.๒๕ ดีเลิศ 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๗๕ ดีเลิศ 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๗๖ ดีเลิศ 
    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๗๕ ดีเลิศ 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๗๕ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๗๙.๑๖ ดีเลิศ 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๗๙ ดีเลิศ 
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๘ ดีเลิศ 
    ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๗๘ ดีเลิศ 

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๘๐ ดีเลิศ 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๘๐ ดีเลิศ 
    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๘๐ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๗๗.๘ ดีเลิศ 
    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๗๐ ดี 
    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๙ ดีเลิศ 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐ ดีเลิศ 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘๐ ดีเลิศ 
    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๘๐ ดีเลิศ 



 

 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  
๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้ สอดคล้องกับการประเมิน 
ดังนี้ 
 

ตารางเทียบเคียง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปรคุณภาพ 
๘๑ ขึ้นไป ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๗๑ – ๘๐ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔ ดีเลิศ 
๖๑ – ๗๐ ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓ ดี 
๕๑ – ๖๐ ๑.๐๑ – ๒.๐๐ ๒ ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐ ๐.๐๐ – ๑.๐๐ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 



 

 

 

 
 

ค าสั่ง โรงเรียนอุดมวิทย ์
ที่ ๐๓๑/๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

..................................... 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อที่ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยจัดให้มีมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
เกี่ยวกับการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นกลไกส าคัญของการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้การรวบรวมและจัดท าข้อมูล เอกสารส าหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑. นายปิโย  ลุสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลลดา  อินทร์สด  หัวหน้างานงบประมาณฯลฯ  กรรมการ 
 ๓. นางจิราภรณ์  จันทบาล หัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 ๔. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์  หัวหน้างานบุคคล   กรรมการ 
 ๕. นางดวงใจ  นะดาบุตร  หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 ๖. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ ์  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการ 
 ๗. นางวรรณิศา  แสนคาน หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก และการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   ๑. นางสาวพิมพ์พร  พิรักษา   หัวหน้างาน    
   ๒. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   กรรมการ 
   ๓. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    กรรมการ 
     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
   ๑. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   หัวหน้างาน 
   ๒. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ 
   ๓. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 



 

 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๑.นางสาววิยากร  เหลือผล   หัวหน้างาน  
   ๒. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์   กรรมการ 
   ๓. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
   ๔. นายทองค า  อุนาวรรณ   กรรมการ 
           ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑. นางนวิยา  สีดาห้าว    หัวหน้างาน 
   ๒. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   กรรมการ 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   หัวหน้างาน 
   ๒. นางดวงใจ  นะดาบุตร    กรรมการ 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ๑. นางจิราภรณ์  จันทบาล   หัวหน้างาน   
   ๒. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ 
   ๓. นางลลดา  อินทร์สด    กรรมการ 
   ๔. นางนวิยา  สีดาห้าว    กรรมการ   
   ๕. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   กรรมการ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๑. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์    หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวพิมพ์พร  พิรักษา   กรรมการ  
   ๓. นางสาวเนตรนภา  พิลารัตน์   กรรมการ 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๑. นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์  ไชยจินดา   หัวหน้างาน 
   ๒. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   กรรมการ 
   ๓. นางดวงใจ  นะดาบุตร    กรรมการ 
   ๔. นางสาวพิมพ์พร  พิรักษา   กรรมการ 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๑. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล  กรรมการ 
   ๓. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   ๑. นายธีระพงษ์   บุญทา    หัวหน้างาน 
    ๒. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    กรรมการ 
    ๓. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ ์    กรรมการ 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๑. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์    หัวหน้างาน 
  ๒. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๑. นางลลดา  อินทร์สด    หัวหน้างาน 
  ๒. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ  
  ๓. นางจิราภรณ์  จันทบาล   กรรมการ 
  ๔. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ 

   ๕. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ๑. นางจิราภรณ์  จันทบาล   หัวหน้างาน 
  ๒. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   กรรมการ 
  ๓. นางดวงใจ  นะดาบุตร    กรรมการ 
  ๔. นางสาววิยกร  เหลือผล   กรรมการ 
  ๕. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   กรรมการ 
  ๖. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 
  ๗. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    กรรมการ 
     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๑. นางดวงใจ  นะดาบุตร    หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวเนตรนภา  พิลารัตน์   กรรมการ 

  ๓. นางสาวศุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์   กรรมการ 

     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๑. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล   หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาววิยากร  เหลือผล    กรรมการ 
   ๓. นางนวิยา  สีดาห้าว    กรรมการ 
   ๔. นางวรรณิศา  แสนคาน    กรรมการ 
   ๕. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   กรรมการ  
   ๖. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   กรรมการ 
   ๗. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   ๑. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   หัวหน้างาน 
   ๒. นางนวิยา  สีดาห้าว    กรรมการ 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ๑. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   หัวหน้างาน 
   ๒. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์    กรรมการ 
   ๓. นายทองค า  อุนาวรรณ   กรรมการ 
   ๔. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   กรรมการ 
   ๕. นางสาววิยากร  เหลือผล   กรรมการ 
   ๖. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์   กรรมการ 
   ๗. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 
     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๑. นางนวิยา  สีดาห้าว    หัวหน้างาน  
   ๒. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์   กรรมการ 
   ๓. นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์   กรรมการ 
   ๔. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 
  ๕. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล  กรรมการ 

  ๖. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   กรรมการ 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 
   ๑. นางวรรณิศา  แสนคาน    หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล   กรรมการ  
   ๓. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท ์   กรรมการ 
   ๔. นางสาววิยกร  เหลือผล    กรรมการ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๑. นางจิราภรณ์  จันทบาล   หัวหน้างาน 
  ๒. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  บัวใหญ่   กรรมการ 
  ๓. นางดวงใจ  นะดาบุตร    กรรมการ 
  ๔. นางสาววิยกร  เหลือผล   กรรมการ 
  ๕. นางสาวฤทัยรัตน์  ค านนท์   กรรมการ 
  ๖. นางวรรณิศา  แสนคาน   กรรมการ 
  ๗. นายณัฐวัฒน์   ธงวิชัย    กรรมการ 
     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   ๑. นางสาวเนตรนภา  พิลารัตน์   หัวหน้างาน 
  ๒. นางดวงใจ  นะดาบุตร    กรรมการ 

  ๓. นางสาวศุภลักษณ์  สุวรรณพันธ์   กรรมการ 

มีหน้าที่ 
  ๑. จัดเตรียมเอกสาร โครงการ กิจกรรม เอกสาร ร่องรอยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ให้เรียบร้อย 
  ๒. สรุปงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๓. สรุป รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  
  ๔. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 
  ๕. ประเมินและสรุประดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา 



 

 

 
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ๑. นายปิโย  ลุสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลลดา  อินทร์สด  หัวหน้างานงบประมาณฯลฯ  กรรมการ 
 ๓. นางจิราภรณ์  จันทบาล หัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 ๔. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์  หัวหน้างานบุคคล   กรรมการ 
 ๕. นางดวงใจ  นะดาบุตร  หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 ๖. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ ์  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการ 
 ๗. นางวรรณิศา  แสนคาน หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
และเกิดผลดีแก่ทางโรงเรียนสืบไป 
 
 
 
  

    สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
              (นายปิโย  ลสุุข ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทย์  
 
 
 
 
 
 


