
 
 
 

แบบบันทึกการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  
ตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) 
สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

โรงเรียน   วังข่อยพิทยา 
เลขที ่ 94  หมู่ที่  1  ถนน   -   แขวง/ตำบล   วังขอ่ย 
เขต/อำเภอ   ไพศาลี   จังหวัด   นครสวรรค ์
สถานศึกษา ขนาด ✓ เลก็  กลาง  ใหญ่  ใหญ่พิเศษ 
วันที่เข้าประเมิน  30  มีนาคม  2565 
สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2564 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   ✓   
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ   ✓   
มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                   ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  
✓ 

  

ภาพรวม   ✓   

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา  ปีการศึกษา 2564 
ประเด็นการประเมนิ ด้านปัจจัยนำเข้า  

(Input) 
ด้านกระบวนการ  

(Process) 
ด้านผลลัพธ์ 

(Output/Outcome) 
สรุปผลการพิจารณา  Y  N  Y  N  Y  N 

ลงชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิร่วมการประเมนิคุณภาพภายใน 
1. ................................................................................  ประธานคณะกรรมการ 

2. ................................................................................  กรรมการ 

3. ................................................................................  กรรมการและเลขานุการ 

 

  



2 
 

ตอนที่  1  สภาพทั่วไป  
1.1 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 

  1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งสิ้น 476  คน 
  2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น  257  คน  จำแนกตามระดับชั้นทีเ่ปิดสอน  
         จำแนกตามระดับชั้นท่ีเปิดสอน   

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอ้ง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 2 24 28 52 
25.33 ม.2 2 21 22 43 

ม.3 2 26 31 57 
รวม 6 71 81 152  
ม.4 2 24 22 46 

26.25 ม.5 1 16 18 34 
ม.6 1 6 19 25 
รวม 4 46 59 105  

รวมทั้งหมด 10 117 140 257  
 

1.2 ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการคร ู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวมทั้งหมด 
จำนวน 2 15 3 3 23 

 

บุคลากร จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี - - 

ปริญญาตร ี 19 82.61 
ปริญญาโท 4 17.39 
ปริญญาเอก - - 
รวมทั้งสิ้น 23 100.00 

1.3 ข้อมูลงบประมาณ 
 เงินงบประมาณท่ีใช้ ปี.....2564........ เป็นเงิน................1,086,383................บาท 
          - เงินงบประมาณ............... - .................. บาท  - เงินนอกงบประมาณ.................1,086,383................ บาท    
 - ค่าเฉลี่ยของงบประมาณท่ีใช้ ต่อ หัว เท่ากับ................3,314.79....................  

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ - งบดำเนินการ/เงินเดือน-คา่จา้ง 39,000 
เงินนอกงบประมาณ 1,086,383 งบพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษา 702,238 
เงินอื่นๆ (ระบุ) 48,969 งบอื่นๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 1,135,352 รวมรายจ่าย 741,238 
 

 งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 3.44  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ 61.85 ของรายรับ 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินมาตรฐาน 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

เกณฑก์ารพิจารณา 
เกณฑ์ 1 
ระบบ/

เหมาะสม 
เป็นไปได้ 

เกณฑ์ 
2 

เช่ือถือ
ได้ 

เกณฑ์ 3 ประสิทธิผล ระดับคุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐาน ตาม
เป้า 

หมาย 

สูง
กว่า
เป้า
ต่อ 

เนื่อง 

นวัต
กรรม
แบบ
อย่าง 

กำลัง
พัฒ
นา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่
ละระดับชั้น 

✓ ✓ ✓        1. ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การอ่าน การเขยีน
ภาษาไทย 

2. ผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนดา้น
ความสามารถใน
การส่ือสารและ
การนำเสนอ
ผลงาน 

3. ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

4. ผลการประเมิน
ความสามารถใน
ด้านการคดิ
คำนวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

✓ ✓ ✓        1. ผลการประเมิน
การอ่าน  คดิ
วิเคราะห์และ
เขียน 

2. ผลการประเมิน
ทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมนิ 
PISA 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  

✓ ✓ ✓        1. ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม 
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เกณฑก์ารพิจารณา 
เกณฑ์ 1 
ระบบ/

เหมาะสม 
เป็นไปได้ 

เกณฑ์ 
2 

เช่ือถือ
ได้ 

เกณฑ์ 3 ประสิทธิผล ระดับคุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐาน ตาม
เป้า 

หมาย 

สูง
กว่า
เป้า
ต่อ 

เนื่อง 

นวัต
กรรม
แบบ
อย่าง 

กำลัง
พัฒ
นา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

✓ ✓ ✓        1. ผลการประเมิน
การสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เนต็
ของนักเรียน 

2. ผลการทดสอบ
สมรรถนะด้าน
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

3. ผลการทดสอบ
ความรู้ ทักษะดา้น 
Digital Literacy 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

✓ ✓ ✓        1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

6) มีความรูู้้ทักษะพื้นฐาน และ 
เจตคตทิี่ด่ีต่องานอาชีพ 

✓ ✓ ✓        1. ผลการประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียน 
มีความรู้สึกทีด่ีต่อ
อาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

2. ผลการสำรวจ
ID Pan และ 
Portfolio ของ
นักเรียน 

3. ผลการสำรวจ
การศึกษาต่อของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 
และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 

4. ผลการสำรวจ
ความพร้อมในการ
ทำงานของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 
และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 
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บันทกึเพิ่มเติม 
....................มีผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน O-NET ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3 เพิม่ขึ้น 1 กลุม่สาระการเรียนรู้......................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................................................. 
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1.2  คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

เกณฑก์ารพิจารณา 
เกณฑ์ 1 
ระบบ/

เหมาะสม 
เป็นไปได้ 

เกณฑ์ 2 
เชื่อถือ

ได้ 

เกณฑ์ 3 ประสิทธิผล ระดับคุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐาน ตาม
เป้า 

หมาย 

สูง
กว่า
เป้า
ต่อ 

เนื่อง 

นวัต
กรรม
แบบ
อย่าง 

กำลัง
พัฒ
นา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด  

✓ ✓  ✓       1. ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์(ดา้นที ่3 
มีวินยั ด้านที ่4 ใฝ่
เรียนรู้ ดา้นที่ 5 
อยู่อยา่งพอเพียง) 

 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

✓ ✓  ✓       1. ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์(ดา้นที ่7 
รักความเป็นไทย) 
2. สถิติการใช้สิทธิ์
เลือกตั้งสภา
นักเรียน 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ หลากหลาย  

✓ ✓  ✓       1. แบบตัดคะแนน
ความประพฤติ
นักเรียน 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
(ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุขเข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้ง
กับผู้อื่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ✓  ✓       1. แบบบันทกึ
น้ำหนัก ส่วนสูง
ของนักเรียน 
2. แบบทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลม
พลศึกษา 
3. แบบตัดคะแนน
ความประพฤติ
นักเรียน 
4. รายงานผลการ
ตรวจปัสาวะเพื่อ
พิสูตรสารเสพติด 
5. แบบประเมิน
สุขบัญญตัิ 10 
ประการ 
6. แบบรายงานผู้
ติดเช้ือโรคไวรัสโค
โรนา COVID-19 
ในสถานศึกษา    
7. แบบรายงาน
โครงการกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน ์
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เกณฑก์ารพิจารณา 
เกณฑ์ 1 
ระบบ/

เหมาะสม 
เป็นไปได้ 

เกณฑ์ 2 
เชื่อถือ

ได้ 

เกณฑ์ 3 ประสิทธิผล ระดับคุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐาน ตาม
เป้า 

หมาย 

สูง
กว่า
เป้า
ต่อ 

เนื่อง 

นวัต
กรรม
แบบ
อย่าง 

กำลัง
พัฒ
นา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
(ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุขเข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้ง
กับผู้อื่น) 

8.  
บันทึกกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะ
แนว 
 

บันทกึเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................................................. 
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สรุป ผลการประเมนิมาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดบั ดี 

(สรุปข้อมูลสำคัญจากการตรวจเยีย่มท่ีเป็นหลักฐานรับรอง และสนับสนุนผลการประเมิน โดยผ่านการวิเคราะห์  
ตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชือ่ถือของข้อมูลแลว้) 

• ประเด็นความเหมาะสม เปน็ไปได ้
ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 มีความเหมาะสม เป็นไปได้ โปรดระบุหลักฐาน/ผลการดำเนินงาน กิจกรรม  โครงการ ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นการพิจารณา 
ตลอดจนผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการได้รับยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น       
โรงเรียนวังข่อยพิทยา ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยได้ดำเนินท้ังสิ้น 6 โครงการ เน้นกิจกรรมในวันสำคัญท่ีหลากหลาย 
จัดทำโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม มีการเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น  เมื่อจบการศึกษาในแต่ละ
ชั้นปีนักเรียนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้ ในการจัดการเรียนรู้ ได้จัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ด้วย
การใช้เครื่องมือเลิรน์ เอ็ดดูเคชั่น เป็นสื่อการเรียนรูปแบบใหม่โดยใช้ระบบการเรียนแบบ 1:1 ในรูปแบบดิจิทัล ท่ีสามารถช่วยให้
การเรียนการสอนน่าสนใจ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ มีเครื่องมือ วินเนอร์ อิงลิช เป็นห้องเรียน
ภาษาอังกฤษแบบดิจิทัล ใช้ระบบ E-Learning ให้นักเรียนเรียนรู้และใช้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล 
มีการคัดกรองจากพฤติกรรมเพื่อคัดกรองนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนด้านการอ่าน ด้านการเขียนหรือด้านการคำนวณ โดยมี
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนนักเรียนเรียนร่วมให้ความช่วยเหลือตามความต้องการจำเป็นพิเศษ     
  
  ไม่มีความเหมาะสม เปน็ไปได้  โปรดระบุ ว่าไม่มีหลกัฐาน / ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
การพิจารณาอย่างไร 
......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................................
ประเด็นความเช่ือถอืได ้
ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 มีความเชื่อถือได้  โปรดระบุหลักฐาน/ผลการดำเนินงาน กิจกรรม  โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา ตลอดจน
ผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการได้รับยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
ความเชื่อถือได้ของเอกสารการประเมินภายในโรงเรียนวังข่อยพิทยานั้น ทางโรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย
ได้ดำเนินท้ังสิ้น 6 โครงการ โดยแต่ละโครงการมีการสรุปโครงการ มีเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ 
แบบสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ รายงานการจัดกิจกรรม To be Number 1 ผลงานนักเรียน    
  ไม่มีความเชื่อถือได้  โปรดระบุ ว่าไม่มีหลักฐาน / ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการ
พิจารณาอยา่งไร 
......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................ 
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• ประเด็นประสทิธิผล 
ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 มีประสิทธิผล  โปรดระบุหลักฐาน/ผลการดำเนินงาน กิจกรรม  โครงการ ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นการพิจารณา ตลอดจน
ผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการได้รับยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น       
โรงเรียนวังข่อยพิทยามีประสิทธิผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆในมาตรฐานท่ี 1 มีหลักฐานสรุปโครงการและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวประเด็นพิจารณามีผลงานนักเรียน และมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลตามกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน 
  ไม่มีประสิทธิผล  โปรดระบุ ว่าไม่มีหลักฐาน / ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
อย่างไร 
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
จุดเด่น 
 1.  จากการนำผล O-NET ของผู้เรียนทุกรายวิชามาวิเคราะห์และวางแผนการแก้ปัญหา ให้มีชั่วโมงในการทบทวน
ข้อสอบให้ตรงประเด็น ทำให้ผล O-NET ในปีการศึกษา 2563 บางกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยท่ีพัฒนาจากปีการศึกษา 2563  
 2. โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น การแข่งขันในสัปดาห์สะเต็มศึกษา To be Number 1 ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ กล้าคิด และกล้าแสดงออกเพิ่มมากข้ึน เป็นต้น รวมถึงมีการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อนำไปพัฒนาในปี
การศึกษาถัดไป              
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จบการศึกษาร้อยละ 100.00        
 4. นักเรียนท่ีติด มส. มีจำนวนลดลงจากปีการศึกษา 2563        
 5. นักเรียนได้รับคัดเลือกในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศ      
 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีท่ีศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563   
 7. มีการจัดตั้งคณะทำงานนักเรียนจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานอนามัยและโภชนาการ มีหน้าท่ีป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19            
จุดทีค่วรพัฒนา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผลการเรียนในบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีต่ำกว่าเป้าหมายท่ีได้กำหนดไว้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             
 2.นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมการคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์และแก้ปัญหา เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 3.  การสื่อสารในภาษาอังกฤษของนักเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนา       
 4.  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงงดการจัดงานศิลปหัตถกรรม ทำให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสใน
การแข่งขันทางวิชาการและทักษะต่าง ๆ ได้น้อย ทางโรงเรียนจึงควรส่งเสริมนักเรียนให้เข้ารบัการแข่งขันทางวิชาการและทักษะ
ต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย         
 5. ความส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นท่ีสนใจ ด้วยการจัดการเรียนการสอนในวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้           
ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
 

เกณฑก์ารพิจารณา 
เกณฑ์ 1 
ระบบ/

เหมาะสม 
เป็นไปได้ 

เกณฑ์ 2 
เชื่อถือ

ได้ 

เกณฑ์ 3 ประสิทธิผล ระดับคุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐาน ตาม
เป้า 

หมาย 

สูง
กว่า
เป้า
ต่อ 

เนื่อง 

นวัต
กรรม
แบบ
อย่าง 

กำลัง
พัฒ
นา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

✓ ✓ ✓        1. วิสัยทัศน ์พันธ
กิจ เปา้ประสงค์
ของโรงเรียน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

✓ ✓ ✓        1. การดำเนินงาน
ของงานระบบ
แผนงาน 
2. การดำเนินงาน
ของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3. แบบสรุปการ
ประเมินความพึง
พอใจตอ่การจัด
การศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

✓ ✓ ✓        1. การพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
2. หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ต่างๆ 
3. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

✓ ✓ ✓        1. แบบรายงาน
การอบรมของ
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. แบบบันทกึ
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3. อบรมครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

✓ ✓ ✓        1. แบบสรุปการ
ประเมินความพึง
พอใจตอ่การจัด
การศึกษา 
2. แบบบันทกึการ
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8 16 

เกณฑก์ารพิจารณา 
เกณฑ์ 1 
ระบบ/

เหมาะสม 
เป็นไปได้ 

เกณฑ์ 2 
เชื่อถือ

ได้ 

เกณฑ์ 3 ประสิทธิผล ระดับคุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐาน ตาม
เป้า 

หมาย 

สูง
กว่า
เป้า
ต่อ 

เนื่อง 

นวัต
กรรม
แบบ
อย่าง 

กำลัง
พัฒ
นา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ใช้แหล่งเรียนรู ้

2.6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

✓ ✓ ✓        1. เอกสารท่ีใช้
จัดการเรียนรู้ 
Learn 
education และ 
Winner english 

 
สรุป ผลการประเมนิมาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ อยู่ในระดบั ดี 

(สรุปข้อมูลสำคัญจากการตรวจเยีย่มท่ีเป็นหลักฐานรับรอง และสนับสนุนผลการประเมิน โดยผ่านการวิเคราะห์  ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความน่าเชือ่ถือของขอ้มูลแลว้) 
• ประเด็นความความเปน็ระบบ 
ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 มีความเป็นระบบ  โปรดระบุหลักฐาน/ผลการดำเนินงาน กิจกรรม  โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา ตลอดจน
ผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการได้รับยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น       
โรงเรียนวังข่อยพิทยามีการดำเนินการวเิคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการ ศึกษาข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ศึกษาสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา 
รวมถึงติดตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก ผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนวังข่อยพิทยาใช้หลักการบริหารแบบวงจรเดมม่ิง (PDCA) โดยมีกิจกรรมพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ในสถานศึกษาหรือ PLC มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ. 2560 และบริบทของสถานศึกษา มีการ
อบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชพีอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาวิชาชีพของตนเอง มี
การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกท่ีใช้ในห้องเรียน ห้องบริการ และห้องพิเศษ ซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกท่ีชำรุด ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ ให้เพียงพอ
และอยู่ในสภาพท่ีดีอยู่ตลอดเวลา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งสวนหย่อม และสนามกีฬา  ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ                  
  ไม่มีความเป็นระบบ โปรดระบุ ว่าไม่มีหลักฐาน / ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการ
พิจารณาอยา่งไร  
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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• ประเด็นความเช่ือถอืได ้
ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 มีความเชื่อถือได้  โปรดระบุหลักฐาน/ผลการดำเนินงาน กิจกรรม  โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา ตลอดจน
ผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการได้รับยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น       
โรงเรียนวังข่อยพิทยามีการดำเนินโครงการท้ังสิ้น 12 โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีโครงการท่ีส่งเสริมการ
บริหารงานอยู่ท้ังสิ้น 5 โครงการ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำกลุ่มสามาระการเรียนรู้ มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 4 ครั้งต่อปี เพื่อสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังข่อยพิทยา มีการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกท่ีใช้ในห้องเรียน ห้อง
บริการ และห้องพิเศษ ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกท่ีชำรุด ทำความสะอาด
ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีดีอยู่ตลอดเวลา       

  ไม่มีความเชื่อถือได้  โปรดระบุ ว่าไม่มีหลักฐาน / ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการ
พิจารณาอยา่งไร  
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

• ประเด็นประสทิธิผล 
ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 มีประสิทธิผล  โปรดระบุหลักฐาน/ผลการดำเนินงาน กิจกรรม  โครงการ ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นการพิจารณา ตลอดจน
ผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการได้รับยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น       
โรงเรียนวังข่อยพิทยามีการดำเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิผลอย่างเป็นรูปประธรรม มีการส่งเสริมให้
คณะครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามประกาศค่าเป้าหมายอย่างจริงจัง มีการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานฝ่ายต่างๆ
รวมท้ังนำข้อมูลจากการสรุปโครงการมาประชุมหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งข้ึน     
  ไม่มีประสิทธิผล  โปรดระบุ ว่าไม่มีหลักฐาน / ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
อย่างไร  
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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จุดเด่น 
 1. ผู้บริหาร มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างท่ีดีกับครูและบุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ผู้ร่วมงานเสมอ             
 2. ผู้บริหารและหัวหน้าในฝ่ายงานต่าง ๆ มีการกำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
 3. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน และเปิด
โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง           
 4. ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพอยู่ เสมอ และได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ี 
โดยมีงบประมาณสนับสนุน            
 5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพท้ังระบบ 
จุดทีค่วรพัฒนา 
 1.  อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในห้องวิทยาศาสตร์ยังไม่เพียงพอ ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์            
 2.  ผลักดันให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากข้ึน    
 3.  อัตราส่วนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่อจำนวนคาบท่ีสอนยังไม่มีความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

เกณฑก์ารพิจารณา 
เกณฑ์ 1 
ระบบ/

เหมาะสม 
เป็นไปได้ 

เกณฑ์ 2 
เชื่อถือ

ได้ 

เกณฑ์ 3 ประสิทธิผล ระดับคุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐาน ตาม
เป้า 

หมาย 

สูง
กว่า
เป้า
ต่อ 

เนื่อง 

นวัต
กรรม
แบบ
อย่าง 

กำลัง
พัฒ
นา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีิตได้ 

✓ ✓ ✓        1. แบบบันทกึการ
นิเทศการสอน 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

✓ ✓  ✓       1. แบบบันทกึการ
ใช้สือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรยีนรู้ที่
เอือ้ต่อการ
เรียนรู ้

3.3 มีการบริหารจัดการชัน้เรยีน 
เชิงบวก 

✓ ✓  ✓       1. แบบการ
บริหารจัดการ
ชั้นเรยีน 
เชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

✓ ✓  ✓       1. แบบบันทกึการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรยีน
อย่างเปน็ระบบ 
2. แบบบันทึก
เครื่องมอืวัด 
และวธิีการ
ประเมินผล
ผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ เพือ่พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

✓ ✓ ✓        1. แบบบันทกึการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพีอ่
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

บันทกึเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................................................. 
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สรุป ผลการประเมนิมาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

   อยู่ในระดับ ดี (สรุปข้อมูลสำคัญจากการตรวจเยี่ยมท่ีเปน็หลักฐานรับรอง และสนับสนุนผลการประเมิน โดยผา่น
การวิเคราะห์  ตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลแลว้) 
• ประเด็นความความเปน็ระบบ 
ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 มีความเป็นระบบ  โปรดระบุหลักฐาน/ผลการดำเนินงาน กิจกรรม  โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา ตลอดจน
ผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการได้รับยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น       
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูออกแบบนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เข้าใจง่ายข้ึน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูมีการวางแผนวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อหาแนวทางการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพผู้เรียน
ต่อไป               
  ไม่มีความเป็นระบบ  โปรดระบุ ว่าไม่มีหลักฐาน / ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการ
พิจารณาอยา่งไร  
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

• ประเด็นความเช่ือถอืได ้
ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 มีความเชื่อถือได้  โปรดระบุหลักฐาน/ผลการดำเนินงาน กิจกรรม  โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา ตลอดจน
ผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการได้รับยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น   
โรงเรียนวังข่อยพิทยามีการเก็บหลักฐานข้อมูลต่างๆในมาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ รายงาน
โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แบบรายงานนิเทศในชั้นเรียน  รายงานการใช้สื่อ  มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้โดยมีการรายงานผลการประเมิน
นักเรียนและมีการซ่อมเสริมนักเรียนหลังกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเป็นหลักฐานท่ีมีความน่าเชื่อถือและมีเอกสารหลักฐาน
สนับสนุน 

  ไม่มีความเชื่อถือได้ โปรดระบุ ว่าไม่มีหลักฐาน / ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
อย่างไร  
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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• ประเด็นประสทิธิผล 
ข้อค้นพบจากการประเมิน 
 มีประสิทธิผล  โปรดระบุหลักฐาน/ผลการดำเนินงาน กิจกรรม  โครงการ ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นการพิจารณา ตลอดจน
ผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการได้รับยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น       
โรงเรียนวังข่อยพิทยามีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด 
เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเกมส์และกระบวนการกลุ่ม  การมอบหมายงานให้ผู้เรียนไป
ค้นคว้าฝึกปฏิบัติจากชิ้นงานท่ีได้ลงมือทำแล้วนำมาสรุปผลจากชิ้นงานท่ีได้ทำจริง  นอกจากนี้โรงเรียนวังข่อยพิทยายัง
ดำเนินการจัดกิจกรรมการวัดผลและประเมิน  โดยนำผลจากการวัดมาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนจากรายงานบันทึกหลังกิจกรรม
การเรียนรู้  นอกจากนั้นโรงเรียนวังข่อยพิทยายังมีการปรับปรุงสภาพพื้นท่ีและบริบทโดยรอบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ได้เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
  ไม่มีประสิทธิผล  โปรดระบุ ว่าไม่มีหลักฐาน / ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณา
อย่างไร  
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

จุดเด่น 
 1. ครูทุกคนมีการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ทุกภาคเรียน        
 2. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องและทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันร้อยละ 100   
 3. ครูนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ Google Meet , 
Google form , blooket.com             
 4. ครูทุกคนมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง        
 5. ครูทุกคนมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียน โดยผ่านการเห็นชอบจากฝ่าย
บริหารงานวิชาการทุกแผนการจัดการเรียนรู้          
 6. มีการนำผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นชุมชนแห่งการเรียนรูม้าพัฒนาปรับปรงุการสอนอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 7. โรงเรียนได้มีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ 100        
 8. ครูทกุคนมีการสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียนร้อยละ 100       
จุดทีค่วรพัฒนา 
 1.  รายวิชาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม บางรายวิชาท่ีเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนรู้โดยครูที่
ไม่ตรงวิชาเอก               
 2.  ควรจัดทำแบบประเมินการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนประเมินและแสดงความคิดเห็นจากการสอนของครูแต่ละ
คนท้ังภาคการเรียน             
 3.  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น    
ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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แนวพิจารณาและการตัดสินระดับคุณภาพ 
1. ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

ยอดเยี่ยม สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการ 
และผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดครบถ้วน  
ผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีนวัตกรรม  
หรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัสถานศึกษาอื่นได ้

ดีเลิศ สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการ 
และผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดครบถ้วน  
ผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ดี สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการ 
และผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดครบถ้วน 

ปานกลาง สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการ 
และผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น 

กำลังพัฒนา สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 
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2. ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

ยอดเยี่ยม สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการที่เป็นระบบ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ กระบวนการ
บริหารจัดการมีพัฒนาการอยา่งต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย และมีนวัตกรรม หรือเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับสถานศึกษาอื่นได้ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผูเ้รียน 

ดีเลิศ สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการที่เป็นระบบ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ กระบวนการ
บริหารจัดการมีพัฒนาการอยา่งต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ดี สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการที่เป็นระบบ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ  
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ปานกลาง สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการที่เป็นระบบ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ  
แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น 

กำลังพัฒนา สถานศึกษา ไม่สามารถดำเนนิงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการได้ 
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ 

 
 
 

ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม
เป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดูไม่ชัดเจน เป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน เป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนูด มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนด

มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำแต่ไม่ส่งผล เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำร ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำร

ต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน ชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ เป็นไปได้ ชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ เป็นไปได้

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในกำรปฏิบัติ ในกำรปฏิบัติ ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง

ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน

ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ ของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย ของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย

จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอ้ือต่อกำรจัด ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเน่ือง

กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย เช่ือมโยง และเป็นแบบอย่ำงได้

จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร กับชีวิตจริง ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีน้ันคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน

จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย เช่ือมโยง

ตรงตำมควำมต้องกำรของครู และสถำนศึกษำ กับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่ำงได้

จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอ้ือต่อกำรจัด พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ

กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และมีควำมปลอดภัย ตรงตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ และจัดให้มี

จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือพัฒนำงำน

จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกับสภำพของ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอ้ือต่อกำรจัด

สถำนศึกษำ กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และมีควำมปลอดภัย

จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร

จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกับสภำพของ

สถำนศึกษำ

เกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน มำตรฐำนท่ี 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดย ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร
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3. ด้านที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

ยอดเยี่ยม สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษากำหนด  กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ  
การจัดการเรียนการสอนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย และมีนวัตกรรม  
หรือ เป็นแบบอยา่งที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ดีเลิศ สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษากำหนด  กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ  
การจัดการเรียนการสอนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรยีน 

ดี สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นระบบ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ  
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ปานกลาง สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ  
แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น 

กำลังพัฒนา สถานศึกษา ไม่สามารถดำเนนิงานตามมาตรฐานด้านการจดัการเรียนการสอนตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม
จัดกำรเรียนรู้ท่ีไม่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคิด จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำน จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำน จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำน จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำน

และปฏิบัติจริง กำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำมำรถ กำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำมำรถ กำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ มีแผนกำรจัด กำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ มีแผนกำรจัด

ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่เอ้ือต่อ น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต กำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสำมำรถ กำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสำมำรถ

กำรเรียนรู้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงไม่เป็นระบบ กำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ัง และมีกำรเผยแพร่

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผล ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผล ภูมิปัญญำท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ัง

มำพัฒนำผู้เรียน มำพัฒนำผู้เรียน ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอน ภูมิปัญญำท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้

มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลท่ีเหมำะ ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง

มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำ สมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอน

และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ แก่ผู้เรียน และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลท่ีเหมำะสม

มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก เต็กรักท่ีจะเรียนรู้ กับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ

และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข แก่ผู้เรียน และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน

มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำงครูเพ่ือพัฒนำ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวกเด็กรักท่ีจะเรียนรู้และ

และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำงครูและผู้เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ครู และผู้เก่ียวข้อง

มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้

เกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน มำตรฐำนท่ี 3  กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดย ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร
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สรุปการให้ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม หมายถึง ดีเลิศ + ประสิทธิผลเป็นนวัตกรรม เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 

ดีเลิศ  หมายถึง ดี + ประสิทธิผลมีพัฒนาการต่อเนื่อง 3 ปี 

ดี  หมายถึง เป็นระบบ เหมาะสม เป็นไปได้ การประเมินตนเองเชื่อถือได้  

                                มีประสิทธิผล ครบทุกประเด็นพิจารณา 

ปานกลาง หมายถึง เป็นระบบ เหมาะสม เป็นไปได้ การประเมินตนเองเชื่อถือได้  

                                มีประสิทธิผล ตามประเด็นพิจารณาเป็นส่วนใหญ่ 

กำลังพัฒนา  หมายถึง เป็นระบบ เหมาะสม เป็นไปได้ การประเมินตนเองเชื่อถือได้  

                                 มีประสิทธิผล ตามประเด็นพิจารณาเป็นส่วนน้อย 
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รายงานการวิเคราะหป์ระสทิธิภาพ และโอกาสในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 

ตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1) ความพรอ้มดา้นปัจจัยนำเข้า (Input) 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
ด้านกายภาพ 
1) การจดัห้องเรียนต่อระดบัชั้น 

 
  มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน 3  มาก 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้น 2 ระดับชั้น                                                                                        2  ปานกลาง 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้นมากกว่า 2 ระดับชั้น                                                                                         1   น้อย 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ / 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

   มีห้องปฏบิัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและพร้อมใช้งาน                                                                                        3  มาก 
  มีห้องปฏิบตัิการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแต่ไม่พร้อม 

ใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน                                                                                        
2  ปานกลาง 

  มีห้องปฏิบตัิการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพยีงพอ และไม่พร้อมใช้งาน                                                                                            1   น้อย 
3) สื่อเทคโนโลยปีระกอบ 

การเรียนการสอน 
   มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และครบทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้                                                                                     
3  มาก 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และไม่ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้                                                                                                                                  

1   น้อย 

ด้านบุคลากร 
1) ผู้บริหารสถานศกึษา    มีผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 

  มีผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไม่มีผู้อำนวยการ/ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศกึษา  1   น้อย 

2) จำนวนครู     มีจำนวนครูครบทุกระดับชัน้ และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 
  มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมีครูไมค่รบ 
      ทุกระดับชั้นแต่ครบทุกรายวชิา 

2  ปานกลาง 

  มีจำนวนครูไม่ครบทุกระดับชั้น และไม่ครบทุกรายวิชา                                                                                          1   น้อย 
3)  จำนวนชัว่โมงเฉลี่ยการพัฒนา

ตนเองของครูระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งหมดใน 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ชัว่โมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
   ชั่วโมงเฉลีย่ระหว่าง 10 - 19 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกวา่ 10 ชัว่โมง                                                                                          1   น้อย 

4)  จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้า
ร่วมกิจกรรม PLC ของครู
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ทั้งหมดในปกีารศกึษา 
ที่ผ่านมา 

   มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกวา่ 25 ชัว่โมง                                                                                          1   น้อย 

6)  บุคลากรสนับสนุน   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ                                                                                        3  มาก 
   มีบคุลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 
  ไม่มีบคุลากรสนับสนนุ                                    1   น้อย 

7) ของบุคลากรเกีย่วกบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

   มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ืองการประกันคณุภาพฯ       
      กบัครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ืองการประกันคณุภาพฯ    
      กบัครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 
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รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
  ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองการประกัน 

คุณภาพฯ     
1   น้อย 

ด้านการสนบัสนุนจากภายนอก 
1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง    ผู้ปกครองรอ้ยละ 80 ขึน้ไป เข้ารว่มประชมุหรือกจิกรรมของสถานศกึษา  3  มาก 

  ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถานศึกษา  2  ปานกลาง 
  ผู้ปกครองน้อยกวา่ร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือกจิกรรมของ 
      สถานศกึษา  

1   น้อย 

2) การมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา อยา่งน้อย 4 ครั้งต่อป ี 3  มาก 
  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 2-3 ครั้งต่อป ี 2  ปานกลาง 
  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา น้อยกวา่ 2 ครั้งต่อปี                                     1   น้อย 

 
3) การสนับสนุนจากหน่วยงาน /

องค์กรที่เกี่ยวข้อง  
   ได้รับการสนับสนุนเพยีงพอ และส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 3  มาก 
  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศกึษาหรือ ได้รับการ

สนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
2  ปานกลาง 

  ได้รับการสนับสนุนไม่เพยีงพอ และไม่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา                                      1   น้อย 

สรุประดับความพร้อม 
 

มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก   9   รายการ 
มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง   2   รายการ 

มีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย ....... รายการ 
 

2) ด้านกระบวนการ (Process) 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   1  กำลังพัฒนา 
 2  ปานกลาง 
  3  ด ี

 4  ดีเลิศ 
 5  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 1  กำลังพัฒนา 
 2  ปานกลาง 
  3  ด ี

 4  ดีเลิศ 
 5  ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) 

ระดับ กำลังพัฒนา .......... มาตรฐาน 
ระดับ ปานกลาง .......... มาตรฐาน 

ระดับ ดี    2   มาตรฐาน 
ระดับ ดีเลิศ .......... มาตรฐาน 

ระดับ ยอดเยี่ยม .......... มาตรฐาน 
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๓) ด้านผลลัพธ ์(Output/Outcome) 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  1  กำลังพัฒนา 
 2  ปานกลาง 
  3  ด ี

 4  ดีเลิศ 
 5  ยอดเยี่ยม 

 

สรุปผลการวิเคราะหป์ระสทิธภิาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ด้าน คำอธบิาย การตัดสิน 
ผลการ
พิจารณา 

1. ด้านปัจจัยนำเข้า 
    (Input) 

มีความพร้อมอยู่ในระดับมากตั้งแต่ 9 
รายการขึ้นไป 

สถานศึกษามีความพร้อมด้านปัจจัย
นำเข้า  

  Y 

มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 
น้อยกว่า 9 รายการ หรือไม่มี 

สถานศึกษาขาดความพร้อมด้านปัจจัย
นำเข้า 

 N 

2. ด้านกระบวนการ 
    (Process) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และ มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระดับคุณภาพระดับดี
ขึ้นไปทั้ง 2 มาตรฐาน 

สถานศึกษาสามารถดำเนินงานด้าน
กระบวนการได้ตามมาตรฐาน 

 

  Y 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ และมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระดับคุณภาพต่ำกว่า
ระดับดีทั้ง 2 มาตรฐาน หรือมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง มีคุณภาพต่ำกว่าระดับด ี

สถานศึกษายังไม่สามารถดำเนินงานด้าน
กระบวนการได้ตามมาตรฐาน  

 
 

 N 

3. ด้านผลลัพธ์  
(Output/Outcome) 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน มี
ระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

สถานศึกษามีผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมาย    Y 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน มี
ระดับคุณภาพต่ำกว่าระดับดี 

สถานศึกษามีผลลัพธ์ที่ ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย  

 N 

                                                                              สรุป 3 ด้าน      Y     Y     Y 
                                                                               (ใส่ตัวอักษร Y หรือN ในแต่ละช่อง) 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนวังข่อยพิทยาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลุ่ม YYY  พบว่า โรงเรียนวังข่อยพิทยามีความพร้อมในด้านปัจจัยนำเข้า โดยมีปัจจัยนำเข้าด้านกายภาพในเรื่องของจำนวน
ชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเองของครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีความพร้อมในระดับปานกลาง 
และด้านของบุคลากรสนับสนุนท่ีมีความพร้อมในระดับปานกลาง ส่วนด้านสนับสนุนจากภายนอก ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลลัพธ์มีความพร้อมท้ังหมด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้        
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 1. ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs) 

1) ด้านกายภาพ 
โรงเรียนวังข่อยพิทยามีความพร้อมปัจจัยนำเข้าในด้ายกายภาพระดับมาก 3 รายการ คือความพร้อมในการจัด

ห้องเรียนแบบครบชั้น ความพร้อมในเรื่องห้องปฏิบัติการที่มีห้องปฏิบัติการ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและพร้อมใช้งาน  และมีการ
ส่งเสริมการรายงานการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                          

 
2) ด้านบุคลากร 

โรงเรียนวังข่อยพิทยามีความพร้อมปัจจัยนำเข้าในด้านบุคลากรระดับมาก 4 รายการ โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา อันได้แก่ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ครูมีชั่วโมงการสอนมากกว่า 20 ชั่วโมง มีการส่งเสริมในการทำ PLC 
อย่างสม่ำเสมอ และมีการประชุมชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษากับครูในโรงเรียน มีระดับปานกลาง 2 รายการ คือ 
เรื่องจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเองของครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  และเรื่องของ
บุคลากรสนับสนุนท่ีโรงเรียนวังข่อยพิทยามีบุคลากรในด้านธุรการ แต่ยังขาดบุคลากรสนับสนุนในด้านวิชาการ   
 

3) ด้านสนับสนุนจากภายนอก  
โรงเรียนวังข่อยพิทยามีความพร้อมในด้านสนับสนุนจากภายนอกระดับมาก 3 รายการ โดยมีผู้ปกครองร้อยละ 

80 ข้ึนไป เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถานศึกษาในกิจกรรมปฐมนิเทศ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมกับสถานศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพื่อสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังข่อยพิทยา และ
ชุมชนเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา     
 

2. ด้านกระบวนการ (Process) 
1) ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  

โรงเรียนวังข่อยพิทยามีผลการประเมินตนเองด้านกระบวนการพัฒนา อยู่ในระดับดี โดยโรงเรียนวังข่อยพิทยา
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีสอดคล้องกันบริบท มีการบริหารงานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการส่งเสริมการอบรม
ของคณะครู การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อม    
 
              2) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โรงเรียนวังข่อยพิทยามีผลการประเมินตนเองด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี โดย
ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ควบคากับ
การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริมระบบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และนำผลย้อนกลับมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังมีการ
ส่งเสริมการ PLC เพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น        
 

3) ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome) 
โรงเรียนวังข่อยพิทยามีผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพผู้เรียน  ในระดับดี มีการส่งเสริมการพัฒนา

ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร คิดคำนวณ และการคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นไปตามค่าเป้าหมาย รวมท้ังส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของผู้เรียน ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะทางกายให้กับนักเรียน       
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โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทางในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหนว่ยงานต้นสังกัด 
หรอืหน่วยงานที่กำกับดแูลสถานศึกษา 

โรงเรียนวังข่อยพิทยาได้รับความร่วมเมื่อจากหน่วยงานโดยรอบ โดยมีการดำเนินงานบนหลักการ บ้าน วัด 
โรงเรียน ในด้านของบ้านมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ให้มีการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนอย่างเต็มท่ี 
นอกจากนั้นด้านชุมชนก็ยังให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการช่วยดูแลนักเรียน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน
ให้ชุมชนภายนอกทราบข้อมูลข่าวสาร ในส่วนของด้านงบประมาณโรงเรียนวังข่อยพิทยายังมีองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย
สนับสนุนงบประมาณมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเสริมสร้างจุดเน้นของโรงเรียน นอกจากนั้น
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 โรงเรียนวังข่อยพิทยาได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังข่อยในการเป็นท่ีปรึกษาจัดทำแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนวังข่อยพิทยา นอกจากนั้นโรงเรียนวังข่อย
พิทยายังได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อยสนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)  สำหรับแนวทาง
ในการส่งเสริม นิเทศติดตามของหน่วยงานต้นสังกัดนั้น โรงเรียนวังข่อยพิทยาได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินการเตรียมความ
พร้อมในการเปิดการจัดการเรียนารสอนในรูปแบบ On-site จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ 


