
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self – Assessment  Report : SAR)  ประจำปีการศึกษา ๒๕62 

 
 
 
 
 

โรงเรียนระหานวิทยา 
ตำบลระหาน  อำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

(กำแพงเพชร – พิจิตร) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 



คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
        คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment  Report : SAR)  ประจำปีการศึกษา ๒๕62 
โรงเรียนระหานวิทยาตำบลระหาน  อำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร   ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 
และให้นำผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ) 
                                      ( นายเกรียงศักดิ ์แสวงเจริญ ) 
                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                          โรงเรียนระหานวิทยา 
     วันที่  13  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           คำนำ 
  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลนั้น  

โรงเรียนระหานวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญในการนำมาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self – Assessment  Report : SAR)  ประจำปีการศึกษา ๒๕62 ขึ้น  

โรงเรียนระหานวิทยาขอขอบคุณคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทีมี่ส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารเล่มนี้ 
และหวังว่ารายงานที่จัดทำขึ้นนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาได้ 
 
 
       
                                                         (นางสาวสุภาพ    พัฒนชัยวงศ์ ) 
                                            รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา   
                                วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ตอนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทัว่ไป 
 โรงเรียนระหานวิทยา  
 ตั้งอยู่เลขท่ี :  ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร   
   รหัสไปรษณีย์   ๖๒๒๑๐  
 โทรศัพท์ :  ๐-๕๕87-๑631  
 โทรสาร :  ๐-๕๕87-๑632 
 Website :  www.rws.ac.th     
 E-mail:  rahanwittaya@hotmail.com 
 สังกัด :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑   
 เปิดสอน : ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 เขตพื้นที่การบริการของโรงเรียน คือ ตำบลเทพนิมิต หมู่ที่ ๑-๙      ตำบลระหาน หมู่ที่ ๑-๑๐   
       ตำบลบึงสามัคคี หมู่ที่ ๑-๑๑   ตำบลวังชะโอน หมู่ที่ ๑-๑๔ 

ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียนระหานวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบึงสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙     

หมู่ที่ ๖ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๒ งาน  ๔๓ ตารางวา  ได้รับอนุมัติ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๒๕ และเริ่มเปิดทำการสอน ในวันที่       
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖  โดยมี นายสังวรณ์  กรพิทักษ์  เป็นครูใหญ่ และได้รับการสนับสนุนร่วมมือช่วยเหลือ 
จากฝ่ายต่างๆ โดยมีนายสุวิทย์  รัตนากร ซึ่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชร  (ในขณะนั้น) เป็นผู้นำ 
ให้ความอนุเคราะห์และเป็นผู้อุปการคุณของโรงเรียนตลอดมา 

โรงเรียนระหานวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ขนาดกลาง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) โรงเรียน
ระหานวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2526 นับถึงปัจจุบันมีอายุ 36 ปี การจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีจำนวนห้องเรียน 27 ห้อง นักเรียนจำนวน 918 คน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรใน
โรงเรียน จำนวน 63 คน วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นพลเมืองดีของประชาคมอาเซียน ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการบริหารที่มีคุณภาพ  
อัตลักษณ์โรงเรียน มารยาทดี มีจิตอาสา คณะผู้บริหารประกอบด้วย นายสมเกียรติ  ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวสุภาพ  พัฒนชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ นางอุไรวรรณ  อุดมสุข  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายคมศิลป์  ขันลุย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
นางวันวิสา  พวงสุมาลี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และนางวิไลพร  พฤกษชาติ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 



คติพจน์        อตตาหิ อตตโน นาโถ 
คำขวัญ    เรียนเด่น วินัยดี สามัคคี มีคุณธรรม. 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มารยาทดี มีจิตอาสา . 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี  
วิสัยทัศน์ ( Vision )  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของ     

  เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองที่ดีของประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ(Mission)  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษา. 
     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึประสงค์. 
     3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
กลยุทธ์ของโรงเรียน  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนได้
อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังโรงเรียน  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ป้อมยามทางเข้าออก   2. ฐานพระพุทธรูป(พระพุทธจิรปัญญา) 
3. สระน้ำ     4. อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) 
5. หอประชุมกาญจนาภิเษก   6. อาคารมุฑิตาจิต 
7. อาคารเรียน 1     8. อาคารเรียน 2 
9. อาคารเรียน 3     10. อาคารฝึกงาน  
11. ห้องดนตรี     12. อาคารน้ำดื่ม 
13. บ้านพักนักการภารโรง   14. ห้องสืบค้น 
15. สนามฟุตบอล     16. สนามวอลเลย์บอล 
17. สนามบาสเกตบอล   18. ศาลาแปดเหลี่ยม (ฐานพระ) 
19. สนามฟุตซอล     20. โรงจอดรถนักเรียน 
21. แท้งน้ำปะปา     22. อาคารเรียนชั่วคราว ปรับปรุงเป็นบ้านพักครู 
23. ห้องน้ำนักเรียนหญิง   24. ห้องน้ำนักเรียนชาย 
25. บ้านพักนักเรียน    26. บ้านพักนักการภารโรง 



๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ผู้บริหาร , ครู , พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
พ.ศ. 
เกิด 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบัการ

พัฒนา/ป ี
๑ นายสมเกียรต ิ ผ่องจิต 2507 3๓ คศ. ๓ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา - 25 
๒ นางสาวสุภาพ พัฒนชยัวงศ ์ 2503 3๗ คศ. ๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา - 10 
3 นางสาวสรุัตน ์ อิ่มเพง็ 2505 3๑ คศ. ๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ม.3,4,5 10 
4 นางวิไลพร พฤกษชาต ิ 2509 ๓๐ คศ. 3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศกึษา ม.๑,2,3,4,5 8 
5 นายครองรัชต ์ พฤกษชาต ิ 2508 2๙ คศ. 3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศกึษา ม.1,3,4 8 
6 นางอุไรวรรณ อุดมสุข 2505 2๘ คศ. ๓ ศศ.ม. สังคมศึกษา ม.1,4,6 12 
7 นางสาววนัแรม หมอนอิง 2511 2๗ คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.1,๒ 10 
8 นายวทิูล บินชัย 2504 ๒๗ คศ. 2 ค.บ. เกษตรศาสตร ์ ม.1,2,๕ 3 
9 นางทัศนีย ์ จันทร์หา 2515 2๖ คศ. 3 ศศ.ม ภาษาไทย ม.๑,2,3 5 

๑0 นางวันวิสา พวงสุมาล ี 2512 2๖ คศ. ๓ ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์ ม.4,5,6 8 
๑1 นายนพพร แจ่มหมอ้ 2521 1๙ คศ. 3 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ ม.1,4,6 14 
๑2 นางสาววิลาวัณย ์ จันทร์ไข ่ 2520 ๑๗ คศ. 3 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ ม.2,3,5 13 
๑3 นางนงนุช พระเกต ุ 2506 ๓๐ คศ. 3 ศษ.บ. ภาษาไทย ม.1,2,5 6 
๑4 นายฐานนัดร ์ แย้มนิล 2524 1๔ คศ. ๒ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ  ม.1,2,3,๔ 10 
๑5 นางสาววิไล มาลาหอม 2524 1๔ คศ. 2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ม.๓,4,5,6 12 
๑6 นายไพโรจน ์ สิงห์โต 2523 1๓ คศ. ๒ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1,๕,6 14 
๑7 นายผดุงเกยีรต ิ แสนทวีสุข 2522 ๑๓ คศ. ๒ กศ.บ. เคมี ม.2,3๔,5,6 3 
๑8 นางสาวนนทพร อรรถาวยี ์ 2527 1๑ คศ. ๒ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ม.1,2,3,๔ 11 
19 นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม 2529 1๑ คศ. 2 วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร ์ ม.๔,5,6 18 
๒0 นางสาวณฐัหทยั ศรีทวงศว์รากร 2523 1๔ คศ. 2 กศ.ม. คณิตศาสตร์ศกึษา ม.๒,3,4 11 
๒1 นายจรูญ สารสิงห ์ 2515 1๔ คศ. 2 ค.บ. ภาษาไทย ม.4,5,๖ 8 
๒2 นายนพดนยั ผ่องจิต 2521 ๑๐ คศ. 1 ศศ.บ. ศิลปกรรม ม.2,๔,5,6 7 
๒3 นายคมศลิป์ ขันลยุ 2520 1๔ คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.๓,4,6 7 
๒4 นางสาวธาวิน ี ดอนตุม้ไพร 2529 ๙ คศ. ๒ กศ.ม. คณิตศาสตร์ศกึษา ม.1,2,3,5 8 
๒5 นางสาวดวงใจ  แก้วสูงเนนิ 2525 ๙ คศ. ๒ กศ.ม. คณิตศาสตร์ศกึษา ม.2,6 9 
๒6 นางสาวคณัสนันท ์ ภูมีสัตย ์ 2527 ๙ คศ. ๒ ค.ม. บริหารการศึกษา ม.1,2 8 
๒7 นางสาวเอื้อมเดอืน   คุ้มแสง 2530 ๗ คศ. ๑ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.3,5,๖ 11 
2๘ นางสาวสมฤด ี ศรีระวตัร 2523 ๘ คศ. ๑ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ม.2,๔,๖ 18 
๒๙ นายยศศักดิ ์ สุขเกษม 2528 ๙ คศ. ๑ วท.บ. ภาษาอังกฤษ ม.2,3,6 11 
๓๐ นางสาวปรีชญา สุขม ี 2534 ๕ คศ. ๑ ค.บ. ภาษาไทย ม.2,3,๕,๖ 9 
๓๑ นายปลวัชร พุ่มพวง 2522 ๕ คศ. ๑ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ม.1,4,๕ 16 

๓๒ นางสาวมรกต ทับโพธิ ์ 2528 ๕ คศ. ๑ ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร ์
(ชีววทิยา) ม.3-6 9 

๓๓ นายกิตติพงศ ์ จิตเจริญกุล 2526 ๓ คศ. ๑ ค.บ. ภาษาจีน ม.2,4,5 7 
๓๔ นางสาวนสิา คีรีรมย ์ 25๓๓ ๓ คศ. ๑ วท.บ. คณิตศาสตร์ ม.1,2,๓,5 10 
๓๕ นางสาวอรวรรณ อุดมสุข 25๓๓ ๓ คศ. ๑ ศศ.บ. ภาษาไทย ม.๑,2 10 
๓๖ นางสาวนนัทรัตน ์ ทองดวีิเศษ 25๒๒ ๙ คศ. 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.1,2,๕ 9 
3๗ นางสาวศศินนัท ์ ประมูล ๒๕๑๙ ๘ คศ. 2 ค.ม. การบริหารการศึกษา ม.2,3,5,6 16 
3๘ นายอนกุร   ชั่งเกวียน ๒๕๓๖ ๒ คศ. ๑ กศ.บ. ฟิสิกส ์ ม.2-6 9 
3๙ นางสาวเบญจพร   มูลเจริญพร ๒๕๒๒ 1 ครูผู้ช่วย กศ.ม . การบริหารการศึกษา ม.3- 6 13 
๔๐ นายศุภวฒัน ์ จันทร์คำ 2526 ๑ ครูผู้ช่วย วศ.บ. ไฟฟ้า ม.1,3,5,6 2 



     
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
พ.ศ. 
เกิด 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบัการ

พัฒนา/ป ี
4๑ นายสุพจน ์  ยาด ี 2534 ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา ม.1,๔,5 6 
4๒ นางสาวทพิย์วรรณ  พึ่งช ู 2535 ๑ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. นาฏศิลป์ ม.1-5 9 
4๓ นายเติมพงศ์  ครุธทนิ 2527 ๑ ครูผู้ช่วย น.บ. - ม.1,2,3,4 17 
4๔ นางสาวสุภาวด ี อร่ามรุณ 2538 ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.1,3,6 11 
4๕ นางสาวนนัทิกา ขำเส็ง 2520 ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. บรรณรกัษศาสตร ์ ม.2,4,5 8 
๔๖ นายชรีวัฒน ์ กลมกล่อม ๒๕๓๓ ๗ เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. ๑,๔ 1 
๔๗ นางสาวสุชาดา สมบุญโสด ๒๕๓๖ ๓ เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา ม. ๑,๒,๓,๕ 0 

 
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล พ.ศ.เกิด อายุราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รบัการ
พัฒนา/ป ี

๑ นายสราวุฒ          มนัสสา ๒๕๒๓ ๑๐ พนักงานราชการ ค.บ. ดนตรีศึกษา ม.1,2,5 9 
๒ ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย ์เข็มศร ๒๕๒๗ ๑๐ ครูอัตราจ้าง วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ม.๑,2,3,4,6 12 
๓ นางอำนวย           ศรสุีพล ๒๕๒๒ ๙ ครูอัตราจ้าง ค.บ. ชีววิทยา ม.๑,2,3 3 
๔ น.ส.ปราณี            แป้นแก้ว ๒๔๙๗ ๖ ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาไทย ม.2,4,5 5 
๕ นายนิคม              แน่นอุดร ๒๕๓๒ ๕ ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาจีน ม.๑,3,5,6 9 

๖ Mr. Emmanuel P. Lutero 2522 ๔ ครูอัตราจ้าง - Information 
technology ม.1-5 1 

๗ นางสาวประภาศิริ   มีมาก ๒๕๓๖ ๑ ครูธุรการ วศ.บ. ไฟฟ้า - 2 
๘ นางสาวเจนจิรา   มหายศ ๒๕๓๙ ๑๐ เดือน ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาเกาหลี ม. ๑,๔,๕,๖ 0 

๙ 
Mrs. Sherry Amor Gadon 
Lavarias 

๒๕๒๕ ๘ เดือน ครูอัตราจ้าง 
elementary  science 

ม. ๑-๓ 0 

๑๐ นางสาวนุชจรี  ศรีจันทร์ ๒๕๓๕ ๓ เดือน ครูอัตราจ้าง กศ.บ. คณิตศาสตร์ ม. ๓ ๐ 

 
 

ตำแหน่ง จำนวน 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

ป.ตรี 
ป.
โท 

ป.
เอก 

ต่ำ
กว่า 
ป.ตรี 

บริหาร
การศึกษา 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ-

จีน 
สังคม 

การ
งานฯ 

ศิลปะ 

สุข
ศึกษา/

พล
ศึกษา 

สายงาน
สนับสนุน
การศึกษา 

ผู้บริหาร 2 - 2 - - 1 - ๑ - - - - - - - 
ครู 4๕ ๒๐ 2๕ - - ๗ 5 ๑๑ ๖ 6 ๕ ๒ 2 1 - 

พนักงานราชการ 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - 
ครูอัตราจ้าง ๘ ๘ - - - - ๑ 2 1 ๔ - - - - - 

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ๕ 1 - - ๔ - - - - - - - - - ๕ 
รวม 6๑ ๓๐ 2๗ - ๔ ๗ ๖ ๑๔ ๗ ๑๐ ๕ ๒ ๓ 1 ๕ 

 

 
 



๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 ๑) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น …๘๓๐……คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕ ๘๙ ๙๑ ๑๘๐ ๓๖.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕ ๙๔ ๘๑ ๑๗๕ ๓๕.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕ ๙๒ ๘๑ ๑๗๓ ๓๔.๖๐ 

รวม ๑๕ ๒๗๕ ๒๕๓ ๕๒๘ ๓๕.๒๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔ ๕๕ ๗๘ ๑๓๓ ๓๓.๒๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔ ๖๑ ๖๘ ๑๒๙ ๓๒.๒๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔ ๕๘ ๗๐ ๑๒๘ ๓๒.๐๐ 

รวม ๑๒ ๑๗๔ ๒๑๖ ๓๙๐  
รวมทั้งหมด ๒๗ ๔๔๙ ๔๖๙ ๙๑๘  

  
 ๒)  จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ………๑๙….คน   คิดเป็นร้อยละ…..๒.๐๗..... 
 ๓)  จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น               ...........๐......คน   คิดเป็นร้อยละ….๐.๐๐...... 
 ๔)  จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
  มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  จำนวนนักเรยีนทั้งหมด....๑๗๓....คน  
  จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร...๑๔๐..คน คิดเป็นร้อยละ…๘๐.๙๒.....   
  มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จำนวนนักเรียนทั้งหมด....๑๒๘....คน  
   จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร...๑๑๔..คน คิดเป็นร้อยละ…๘๙.๐๖.....   
 ๕)  อัตราส่วนครู : นักเรียน = ………๑….. : ……๒๐.…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
    ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
(ทุกประเด็นให้จำแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑ มัธยมศึกษาปทีี่  ๒ มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
จำนวน นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จำนวน นร.
ได้ระดบั ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จำนวน นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ๔๕.๒๐ ๗๐ ๔๑.๙๒ ๘๒ ๔๙.๗๐ 
การงานอาชีพ ๗๗ ๔๓.๕๐ ๖๘ ๔๐.๗๒ ๑๔๕ ๘๗.๘๘ 
ศิลปะ ๑๓๘ ๗๗.๙๗ ๑๐๕ ๖๒.๘๗ ๑๒๑ ๗๓.๓๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๗๓ ๙๗.๗๔ ๑๕๑ ๙๐.๔๒ ๑๒๖ ๗๖.๓๖ 
สังคมศึกษาฯ ๘๙ ๕๐.๒๘ ๗๑ ๔๒.๕๑ ๗๖ ๔๖.๐๖ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๖ ๔๒.๙๔ ๖๖ ๓๙.๕๒ ๒๗ ๑๖.๓๖ 
คณิตศาสตร์ ๖๙ ๓๘.๙๘ ๕๓ ๓๑.๗๔ ๗๔ ๔๔.๘๕ 
ภาษาไทย ๙๙ ๕๕.๙๓ ๘๔ ๕๐.๓๐ ๑๓๐ ๗๘.๗๙ 
หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมและมีหลายรหัสวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
     
 ๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
(ทุกประเด็นให้จำแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๔ มัธยมศึกษาปีที่  ๕ มัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
จำนวน นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จำนวน นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จำนวน นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ไดร้ะดับ ๓ 

ขึ้นไป 
ภาษาต่างประเทศ ๗๖ ๕๙.๘๔ ๔๙ ๓๙.๒๐ ๗๑ ๕๗.๗๒ 
การงานอาชีพ ๑๒๓ ๙๖.๘๕ ๑๑๐ ๘๘.๐๐ ๙๓ ๗๕.๖๑ 
ศิลปะ ๗๙ ๖๒.๒๐ ๑๑๓ ๙๐.๔๐ ๑๑๐ ๘๙.๔๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒๐ ๙๔.๔๙ ๑๒๔ ๙๙.๒๐ ๑๐๕ ๘๕.๓๗ 
สังคมศึกษาฯ ๖๑ ๔๘.๐๓ ๗๖ ๖๐.๘๐ ๙๑ ๗๓.๙๘ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๔ ๕๘.๒๗ ๗๘ ๖๒.๔๐ ๙๒ ๗๔.๘๐ 
คณิตศาสตร์ ๓๑ ๒๔.๔๑ ๒๘ ๒๒.๔๐ ๖๒ ๕๐.๔๑ 
ภาษาไทย ๑๐๒ ๘๐.๓๑ ๙๖ ๗๖.๘๐ ๑๐๐ ๘๑.๓๐ 
หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมและมีหลายรหัสวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
 
 
 



๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕61 และ ๒๕๖3 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รายวชิา 
ภาษาไทย ค่า

พัฒนา 
คณิตศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ ค่า

พัฒนา ๒๕๖1 ๒๕๖๒ ๒๕๖1 ๒๕๖๒ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖1 ๒๕๖๒ 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

๔8.14 56.76 +8.62 27.36 22.94 -4.42 34.30 28.27 -6.03 ๔8.14 56.76 +8.62 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขต

พื้นที ่
๕๓.๒๐ 55.10 +1.9 ๒๙.๓๙ 26.43 -2.96 35.51 29.71 -5.80 ๕๓.๒๐ 55.10 +1.9 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

54.42 55.14 +0.72 30.04 26.73 -3.31 36.10 30.07 -6.03 54.42 55.14 +0.72 

              
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

รายวชิา 
ภาษาไทย ค่า

พัฒนา 
คณิตศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
สังคมฯ ค่า

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ ค่า

พัฒนา ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖1 2562 2561 ๒๕๖2 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

45.43 39.52 -5.91 23.69 20.47 -3.22 27.60 25.76 -1.84 32.77 33.68 0.91 24.11 22.38 -1.73 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขต

พื้นที ่
44.48 39.90 -4.58 26.90 22.30 -4.6 29.02 27.52 -1.50 33.37 34.26 0.89 27.14 25.51 -1.63 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

47.31 42.21 -5.10 30.72 25.41 -5.31 30.51 29.20 -1.31 35.16 35.70 0.54 31.41 29.20 -2.21 

 
๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 ๖.๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
 

ชือ่แหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปีการศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
๑. ห้องแนะแนว 
๒. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓. ห้องสืบค้น 
๔.  ห้องพิพิธภัณฑ์ 
๕. สวนวรรณคดี 
๖. ห้องจริยธรรม  
7. สวนสมุนไพร 
9. โรงเรือนเพาะเลี้ยงใส้เดือนดิน 
10. โรงเรือนทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

50 
๑20 
๑5 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
2 
2 

๕๐ 
๑20 
๑5 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
2 
2 

๕๐ 
๑20 
๑5 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
2 
2 

๕๐ 
90 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
2 
2 

๕๐ 
90 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑0 
2 
2 

๕๐ 
90 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
2 
2 

๓๐๐ 
630 
75 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
2 
2 

 
  



 ๖.๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปีการศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
๑. ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
๒. วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม 
๓. โรงพยาบาลบึงสามัคคี 
๔.  สำนักงานเทศบาล ต.ระหาน 
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

๖. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๗. ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงบา้นศรีวิไล อ.ไทรงาม 
จ.กำแพงเพชร 

๘. สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองปลิง  
จังหวัดกำแพงเพชร 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๐ 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๐ 
 

๐ 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๐ 
 

๐ 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๐ 
 

๑ 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๐ 
 
๐ 

๑ 
๑๐ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๐ 
 

๐ 

๖ 
๖๐ 
๑๒ 
๑๒ 
๖ 
๖ 
๑ 
 

1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานค้นคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมเป็นไปได้ มีการกำหนด 
เป้หมายทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและมีผลการประเมินปรากฏไว้ มีการประกาศใช้มาตรฐานการจัด 
การศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖2 ไว้อย่างชัดเจน โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา และนำสู่การปฏิบัติโดยมีการดำเนินงานในรูปโครงการ กิจกรรม ที่มีการเชื่อมโยง 
กับพันธกิจ และมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำหนดกรอบการพัฒนาในแต่ละพันธ 
กิจไว้ชัดเจน โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ย่างชัดเจนในทุกตัวบ่งชี้ สถานศึกษาได้จัดทำโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ คือ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมจิตสังคมและจิตสำนึกอันพึงประสงค์ กิจกรรมรักการอน กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
กิจกจรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ กิจกรรม
ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากการดำเนินงานดังกล่าวเห็นว่ามีความเหมาะสม เป็นไปได้ สถานศึกษาได้มี
การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนงาน และมีการสรุปรายงานกิจกรรมเชื่อมโยงไปยังโครงการ โดยใน
การรายงานผลกิจกรรมจะเป็นการประเมินผลย่อยๆ จากการบันทึกผลและสรุปผลที่ได้ พร้อมสภาพปัญหา มีการ
ประมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรม และมาสรุปเป็นภาพรวม
โครงการ ซึ่งได้มีการนำผลการดำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมของโครงการมาสรุปและประเมินผลโครงการใน
ภาพรวม และรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งสถานศึกษาได้นำไปคำนวณและแปลผลเป็นค่าร้อยละ และระดับ
คุณภาพเพ่ือเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน กับผลการตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ สะท้อนความเชื่อถือได้ของผลการ
ประเมินตนเองโรงเรียนระหานวิทยา เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบเป็นไปในทิศทางเตียวกัน 
สถานศึกษามีกระบวนการในการติดตามตรวจสอบภายในที่ชัดเจนนำเชื่อถือจากข้อมูลหลายแหล่ เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผลมีความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการ จากผลการดำเนินงานดังกล่ าว
เห็นว่ามีความเชื่อถือได้ สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการด้านคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสามารถบรรลุตามเป้หมายที่กำหนดไว้ในทุกตัวบ่งชี้ เป็น
ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่บ่งบอกความสำเร็จของสถานศึกษาในการบรรลุทุกประเด็นในมาตรฐานและเป้าหมาย
ตามแผนที่ตั้งไว้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการประเมินตนองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านผู้เรียน มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม มีการดำเนินโครงการและกิจกรรม สามารถบ่งบอกความสำเร็จ และบรรลุ
ทุกประเด็นตามมาตรฐานและเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ประสบผลสำเร็จจนสามารถได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่สนับสนุน เช่น รางวัลเหรียญทอง การประกวดกิจกรรมสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านและ
การคิด การประกวดกิจกรมรักการอนเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ รางวัลที่ได้รับจากการแข่งชันมหกรรมงานศิลปหัตถกรรม 



วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ได้แก่ เหรียญทองรอง 
ชนะเลิศ อันดับ ๑ หุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ระดับ ม๑ -ม๓ เหรียญทองคีตะมวยไทย ม.๑-ม๖ เหรียญทองรอง 
ชนะเลิศ อันดับ ละครประวัติศาสตร์ ม.ดม๖ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.๔ -ม.๖ เป็นตัน 
สถานศึกษามีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย และเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น
จากผู้ เรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นตัน ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งต้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา คือ ตั้งแต่ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ -ปีการศึกษา ๒๕๖ด จากผลการดำเนินงานดังกล่าวเห็นว่ามีประสิทธิผลสรุปผลการดำเนินงาน
สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่เหมาะสม เป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีประสิทธิผล และเมื่อ
พิจารณาย้อนหลัง ๓ ปี มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง 

สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
จุดเด่น 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจน ทั้งด้ านการมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี 
ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจุดเด่นในเรื่องรักษาความสะอาดเป็น
โรงเรียนปลอดขยะ ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผู้เรียนทุกคนเช้าร่วมกิจกรรม จึง
ควรพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี โดยสถานศึกษาควรจัดทำโครงการที่ส่งเสริ มคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดอย่างเป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีคณะกรรมการสภานักเรียนเป็น
ผู้ขับเคลื่อนโครงการ มีการประเมินผลและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา จนเกิด
เป็นแบบอย่างท่ียั่งยืนและนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลกระประเมินตามตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนระหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

 
มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผู้เรียน 

  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๑.๑ มี
ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 

๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

91.08 ยอดเยี่ยม 

๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

96.69 ยอดเยี่ยม 

๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสารถในการสื่อสาร การ
นำเสนอผลงาน ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

96.16 ยอดเยี่ยม 

๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  

76.57 ดี 

๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดคำนวณ 
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

75.39 ดี 

๑.๖ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

92.11 ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีความ 

สามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับดี  

95.67 ยอดเยี่ยม 

๒.2 นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

94.32 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชีวั้ดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑.๓ มีความ 

สามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประมินของ
สถานศึกษา 

86.28 ดีเลิศ 

๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงาน จากการทำโครงงาน / 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด ขั้นตอน
การทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

91.54 ยอดเยี่ยม 

๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างนวัตกรรม 87.60 ดีเลิศ 
๓.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างนวัตกรรม และนำ
นวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 

85.60 ดีเลิศ 

๑.๔ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

94.59 ยอดเยี่ยม 

๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

96.85 ยอดเยี่ยม 

๔.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

88.99 ดีเลิศ 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

๕.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้นไป  

80.57 ดีเลิศ 
 

๕.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป 

76.36 ดี 

๕.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป 

85.86 ดีเลิศ 
 

๕.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ ๒ ขึ้นไป 

76.25 ดี 

๕.๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ ๓ ขึ้นไป 

96.33 ยอดเยี่ยม 

๕.๑.๖ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ ๓ ขึ้นไป 

89.24 ดีเลิศ 
 

๕.๑.๗ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ๓ ขึ้นไป 

97.30 ยอดเยี่ยม 

๕.๑.๘ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มผีลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ ๒ ข้ึนไป 

86.83 ดีเลิศ 

 
 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชีวั้ดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.6 มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรูกทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

82.25 ดีเลิศ 

6.2 นักเรียนร้อยละ  80 มีความรูกทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดี ต่อการทำงาน หรืองานอาชีพ 

83.21 ดีเลิศ 

 
 

๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

๒.๑ มีคุณลักษณะ
และค่านิยมทีดี่
ตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอังพึง
ประสงค์ในระดับดี 

99.35 
 

 

ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีความ
ภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัน
สำคัญ และท้องถิ่น 

95.99 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสภาบันหลักของชาติ 

96.19 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

96.29 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย 

96.11 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๕ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจประเพณีวัฒนธรรม และท้องถิ่น 

96.34 ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม / ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

96.29 ยอดเยี่ยม 

๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

96.04 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ผลการประเมนิ ผลการประเมิน 

๒.๔ มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิต
สังคม 

๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการ
ทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

88.25 ดีเลิศ 

๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

86.00 ดีเลิศ 

๔.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ ๑๐ ประการ 

95.00 ยอดเยี่ยม 

๔.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหา
ทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด 

87.60 ดีเลิศ 

๔.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

100.00 ยอดเยี่ยม 

๔.๖ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

100.00 ยอดเยี่ยม 

๔.๗ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

100.00 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา จัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ กลุ่ม 
งาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เพ่ือพัฒนาคุภาพผู้เรียนวางแผน
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีนั้นคุณภาพผู้เรียนรอบค้นตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกลุ่มเป้าหมาย โดย 
จัดให้มีโครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ 
สอน วางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีโครงการอบรมครูประจำปี 
วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีโครงการสนับสนุน 
ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรม โครงการ
ปรับปรุงห้องเรียนคหกรรม และโครงการปรับปรุงห้องสมุด วางแผนบริหารและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและกาจัดกรเรียนรู้ โดยจัดให้มีโครงการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน โครงการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้ง ๒ ห้อง ทุกโครงการผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรการถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การบริหารจัดการเป็นไปตามความเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา และมีความเป็นระบบ การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจำปีมีความครบถ้วนและต่อเนื่องทั้ง ๓ปีการศึกษาย้อนหลัง นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ถึงปีการศึกษา 
๒๕๖ดผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม รายงานผลการพัฒนาต่อหัวหน้ากลุ่ม
งานที่เกี่ยวข้อง จนถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานทั้งหมด สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
เครื่องมือหลายอย่าง เช่นแบบตรวจสอบการทำงาน แบบสัมภาษณ์ปฏิบัติและผู้เกี่ยวของทั้งหมด และแบบสังเกต
ผลงานหลังการปฏิบัติงานสิ้นสุด ทั้งนี้มีกรเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายคือผู้บริหารสถานศึกษาครู นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนนำเสนอข้อมูลแสดงพัฒนาการของการบริการจัดการด้าน
เป้หมาย วิสัยทัศน์ ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาครู การจัด
สภาพแวดล้อม และการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในต้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดแสดงในรูปของสถิติ
กราฟแกงเปรียบเทียบการมีพัฒนาการที่สูงขึ้นต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และปี ๒t๖ด 
เปรียบเทียบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพครบถ้วน มีความเชื่อถือได้สถานศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษา มีความสำเร็จและบรรลุทุกประเด็นในมาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการทั้ง ๖ ตัวชี้วัด ได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่สนับสนุน เช่น รางวัลเหรียญทอง การประกวดกิจกรรมสถานศึกษา
ส่งเสริมการอ่าน การคิด กิจกรรมรักการอนเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ รางวัลที่ได้รับจากการ
แข่งขันมหกรมงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่  ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดบัชาติ ไต้แก่ เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ด หุ่นยนต์ระดับพื้นฐานระดับ ม๑ -ม.๓ เหรียญทองคีตะมวยไทย 
ม.๑-ม.๖ เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ละครประวัติศาสตร์ม.๑-ม.๖ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์
ผสม ระดับ ม.๔-ม.๖ เกียรติบัตรครูผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการจัดห้องเรียน ๔๐ เพ่ือพัฒนาทักษะ



การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖ด ๆลฯ เป็นต้น จากการพิจารณาผลการ
ดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๙ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖ สถานศึกษามีพัฒนาการของ
กระบวนการบริหารจัดการที่ดีขึ้น มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องทั้ง ๖ ตัวชี้วัด คือ ด้นเป้หมายวิสัยทัศน์พันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน ต้นระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด้านดำเนินงานพัฒนาทางวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้นพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ
ด้านจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สรุปการดำเนินงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการมีประสิทธิผล และมีพัฒนาการ 
 

สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
จุดเด่น 

ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะโดย
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ซ่ึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการทำกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย และศึกษาตามฐานการเรียนรู้ตงๆ จนประสบผลสำเรจ็ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติและความเป็นไทย ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ และโล่
เกียรติคุณ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี 

ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
โดยเข้ารว่มโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการทำกิจกรรม 
อย่างหลากหลาย และศึกษาตามฐานการเรียนรู้ตงๆ จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ความสุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติและความเป็นไทย ตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานเขตฟ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๑ ปี ๒๕๖๐ และโล่เกียรติคุณโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จาก 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒ สถานศึกษาจึงควร 
ได้รับการพัฒนาต่อไปอยา่งต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึนมาให้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมส่งเสริม 
บทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ด้วยการจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเดินรณรงค์ไปยังชุมชนแจกแผ่นพับ 
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนรายวัน และจัดการทำความ 
สะอาดครั้งใหญ่รายเดือน หรือ Big Cleaning Day จัดประกวดห้องเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม กจิกรมให้ความรู้และปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทัศนคตศิึกษา 
หรือดูงานเก่ียวกับกาอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดการฝึกอบรมสัญจรหรือ Day camp ที่โรงเรียน โดย 
จัดที่โรงเรียนเอง และประสานให้หน่วยงานอื่นๆมาร่วมจัดให้ในลักษณะการฝึกอบรมสัญจร การแทรกเรื่องการ 
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การจัดกีฬาสี การ 



จัดงานลอยกระทง การจัดงานไหวัดรู และการจัดค่ายอนุรักษ์พลั งงานและสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์แปลกใหม่และสัมผัสประสบการณ์ตรง เป็นต้น ทั้งนี้ สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ 
ผู้รับผิดชอบตามสูตร 6W 1H คือ W1 = Who ใครเป็นผู้ดำเนินการ,W2 = What จะทำอะไรบ้าง, W3 = 
When จะทำเมื่อไร, W4 = Where จะดำเนินการที่ไหน, Wร = Why จะทำการเรื่องนี้ไปทำไม, W6 = To 
Whom ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ และ H1 = How จะดำเนินการอย่างไร 
 
มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ผลการประเมิน 

๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ / ยุทธศาสตร์ชาติ / นโยบายของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย / มีการนำแผนไปปฏิบัติ 
/ มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

๑) สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง ๔ งานหลักของ
สถานศึกษา และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยม 

๓) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในทีม่ีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับชีวิต
จริงและท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 
 

๒) สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตาม
ศักยภาพและประเภทของความพิการ 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ผลการประเมิน 

๒.๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง / สอดคล้องกับความ
ต้องการและหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผอ่นเพียงพอสำหรับ
นักเรียน และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 

ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการให้
นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง หรือ ๒ 
ครั้ง ต่อ ๑ ปีการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
ผลการดำเนินงาน 
ครูจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ Active learningกำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด คันคว้า ทดลองแก้ปัญหา รายงาน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิด ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM 
ศึกษา การศึกษาคันคว้าอิสระ (ร)และการเรียนการสอนแบบโครงงานทุกลุ่มสาระมีการวัดและประเมินผลเพ่ือ
ทราบพัฒนาการของผู้เรียนครูผู้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลท้ายแผน นำปัญหาไปทำวิจัยใน
ชั้นเรียน มีโครงการโรงเรียนปลอดขยะทำให้ห้องเรียนสะอาด การดำเนินงานของสถานศึกษาหรือครูผู้สอนดังกล่าว 
สรุปว่ามีวามเป็นระบบ สถานศึกษาได้กำหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัตเกณฑ์การประเมิน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามแบบตรวจสอบรายการ และแบบสำรวจความ
พึงพอใจ จากรายงานการประเมินโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการคณะครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองนักเรียน มีความนำเชื่อถือ ผลการประเมินมีความสอดคล้อง การดำเนินงานของสถานศึกษาหรือดผู้สอน
ดังกล่าว สรุปว่ามีความเชื่อถือได้ ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จด้านการเรียน 
สามารถศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และระดับอุดมศึกษาอ่ืนจำนวนมาก เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัยเทคนิคประสบความสำเร็จในการแข่งขันประกวดกิจกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔1 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มี 
จำนวน ๒๑ รายการสถานศึกษามีผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ดีขึ้น หรือมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา คือ ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ -ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สถานศึกษามีพัฒนาการของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้ง ๕  ตัวชี้วัด คือ จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้การดำเนินงานของสถานศึกษาหรือครูผู้สอนดังกล่าว สรุปว่ามีประสิทธิผลและมี 
พัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา 
 สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนกาจัดกรเรียนการสอนที่นั้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดเด่น 
๑, ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learing ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงจากฐาน

การเรียนรู้ มีแหล่งผลิตปุ๋ยจากใบไม้ใบหญ้า โดยการหมักกากน้ำตาล และอีเอ็มการเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือกำจัดขยะ
อินทรีย์ การทำกระถางเพาะชำชีวภาพ 

๒ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการให้ผู้เรียนศึกษาคันคว้าอิสระ (IS)ตามความสนใจของผู้เรียน 
๓. ครูมีการพัฒนาสื่อ และวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอนในรายวิชาที่ตนสอน โดยนำมาจากท้ายแผนการ 

จัดการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี 

๑. ครูจัดกิจกรรมกรเรียนกาสอนแบบ Active learning ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงจาก 
ฐานการเรียนรู้ มีแหล่งผลิตปุ๋ยจากใบไม้ไปใบหญ้า โดยการหมักกากน้ำตาล และอีเอ็ม การเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือ
กำจัดขยะอินทรีย์ การทำกระถางเพาะชำชีวภาพ แต่ครูควรจัดฐานการเรียนรู้ให้มากขึ้นตามความจำเป็น หรือ
ความต้องการของผู้เรียน นำความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชน เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ หรือมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในอนาคต 

๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)ตามความสนใจของผู้เรียน แต่ 
ครูควรเน้นย้ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนเพ่ิมเติม เช่นจากห้องสมุด สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

๓. ครูมีการพัฒนาสื่อ และวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอนในรายวิชาที่ตนสอน โดยนำมาจากท้ายแผนการ 
จัดการเรียนรู้ ครูควรเน้นผลิตสื่อทางเทคโนโลยีให้มากขึ้น และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
อย่างหลากหลาย ครูควรทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และนำผลจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

๑) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบ
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

100 ยอดเยี่ยม 

๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดการ
เรียนการสอนได้จริงและผู้เรียนสามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

100 ยอดเยี่ยม 

๓) ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/สื่อการ
สอน/รูแบบ/วิธีการ) อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น และมี
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

100 ยอดเยี่ยม 

 
 
 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

100 ยอดเยี่ยม 

๒) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าดู น่า
อยู่ น่าเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

100 ยอดเยี่ยม 

๒) ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

100 ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะทอ้นกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  

๑) ครูร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

100 ยอดเยี่ยม 

๒) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

100 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

.................................................................................................. 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

     ๓)  มีความสามารในการสรา้งนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษากำหนด ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 
 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  17  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  โรงเรียนระหานวิทยา  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จาการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 
2/๒๕๖2  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  ๒๕๖2   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนระ
หานวิทยามีคุณภาพและมาตรฐานจึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 
                                                                               (นายสมเกียรติ    ผ่องจิต) 
                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสรา้งนวัตกรรม ดเีลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดเีลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดเีลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดเีลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดเีลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดเีลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม   ร้อยละ  90 ขึ้นไป 
ระดับ  ดีเลิศ   ร้อยละ 80 – 89  
ระดับ  ดี   ร้อยละ 70 - 79 
ระดับ  ปานกลาง   ร้อยละ 60 - 69 
ระดับ  กำลังพัฒนา  ร้อยละ 50 - 59 
 การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ   
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนระหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

๑.๑ มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดี  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 
๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสารถในการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน ได้ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 
๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา  
๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
๑.๖ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ ๒ ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

๑.๒ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี  
๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการคิดในระดับดี 

 
 
 
 

 
 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

๑.๓ มีความ 

สามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี 
ตามเกณฑ์การประมินของสถานศึกษา 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถ
อธิบาย หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างนวัตกรรม 
๓.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้และมีการ
เผยแพร่ 

๑.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 
๔.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๕.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้น
ไป  
๕.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๒ 
ขึ้นไป 

๕.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ๒ 
ขึ้นไป 
๕.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ ๒ 
ขึ้นไป 
๕.๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๕.๑.๖ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๕.๑.๗ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๕.๑.๘ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ ๒ ขึ้นไป 

 



ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรูกทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น  

6.2 นักเรียนร้อยละ  80 มีความรูกทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี ต่อการทำงาน 
หรืองานอาชีพ 

 

๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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๒.๑ มีคุณลักษณะและ
ค่านยิมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ในระดับดี 

๒.๒ มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 
๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสภาบันหลักของชาติ 
๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็น
ไทย 
๒.๕ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรม และท้องถิ่น 

๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
๔.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัว
สะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ 
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๔.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิด 
๔.๕ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ 
๔.๖ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 
๔.๗ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

 

มาตรฐานที ่๒  ด้านการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ / ยุทธศาสตร์ชาติ / นโยบายของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย / มีการนำแผนไปปฏิบัติ / มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑) สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง ๔ งานหลักของ
สถานศึกษา และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
๒) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
๓) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
และท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างได้ 
๒) สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามศักยภาพ
และประเภทของความพิการ 
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๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง / สอดคล้องกับ
ความต้องการและหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับ
นักเรียน และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 
๒) สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการให้
นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง หรือ ๒ 
ครั้ง ต่อ ๑ ปีการศึกษา 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิต 

๑) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้จริง
และผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๓) ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/สื่อการสอน/รูแบบ/วิธีการ) 
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น และมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๒) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒) ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  

๑) ครูร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำสั่งโรงเรียนระหานวิทยา 
ที่ 146 / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 ด้วยโรงเรียนระหานวิทยา ได้ดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นหลักประกันการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
หมวด 2 ส่วนที่ 1  
 เพ่ือให้การการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา จำปีการศึกษา 256๑ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดประสิทธิผล  ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 
 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้าที ่ อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาผลการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

1. นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายเกรียงศักดิ์   แสวงเจริญ ประธานคณะกรรมการ       ท่ีปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔. นายสังวร กรพิทักษ์ รองประธานคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๕. นายชาญ หน่อสุริยวงศ์ ผู้แทนผูป้กครอง ที่ปรึกษา 
6 นางวันวิสา พวงสุมาลี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นางอุไรวรรณ คล้ายเนียม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๘. นายคมศิลป์ ขันลุย ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๙. นางวิไลพร พฤษชาติ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐. นายนพพร แจ่มหม้อ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



2.  คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที ่ กำหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1   
 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาววิไล มาลาหอม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐหทัย  กรรมการ ศรีทวงศ์วรากร  รองประธานกรรมการ 
3. นางนงนุช  พระเกตุ  กรรมการ 
4. นางสาวคณัสนันท์ ภูมีสัตย์   กรรมการ 

5. นายฐานันดร์ แย้มนิล  กรรมการ 
6. นายผดุงเกียรติ  กรรมการ แสนทวีสุข  กรรมการ 
7. นายชรีวัฒน ์ กลมกล่อม  กรรมการ 
8. นางสาวทิพย์วรรณ พ่ึงชู  กรรมการ 
9. นางสาวเบญจพร มูลเจริญพร  กรรมการ 
10 นางสาวนันทรัตน์ ทองดีวิเศษ  กรรมการ 
11. นายศุภวัฒน์ จันทร์คำ  กรรมการ 
12. นายเติมพงศ์  ครุธทิน   กรรมการ 
13. นางสาวดวงใจ    แก้วสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 

1. นางวิไลพร  พฤกษชาติ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุรัตน์  อ่ิมเพ็ง  รองประทานกรรมการ 
3. นายครองรัชต์  พฤกษชาติ  กรรมการ 

4. นางทัศนีย์ จันทร์หา  กรรมการ 

5. นางสาววันแรม หมอนอิง  กรรมการ 
6. นางสาวศศินันท์  ประมูล   กรรมการ 
7. นายยศศักดิ์  สุขเกษม   กรรมการ 
8. นายนพดนัย ผ่องจิต  กรรมการ 
9. นายปลวัชร   กรรมการ พุ่มพวง  กรรมการ 
10. นายสราวุฒ มนัสสา  กรรมการ 
11. นางสาวอำนวย ศรีสุพล  กรรมการ 
12. นางสาวนนทพร  อรรถาวีย์  กรรมการและเลขานุการ 



 
 
หน้าที ่ กำหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2  

3.  คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน้าที่  กำหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาและรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  

 
4.  คณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข  ประธานกรรมการ 
2. นางวันวิสา วรวุฒ ิ  รองประทานกรรมการ 
3. นายคมศิลป์  ขันลุย  กรรมการ 

4. นางสาวนิสา  คีรีรมย์  กรรมการ 
5. นายอนุกร ชั่งเกวียน    กรรมการ 
6. นางสาวเอ้ือมเดือน  คุ้มแสง   กรรมการ 
7. นายไพโรจน์  สิงห์โต  กรรมการ 
8. นางสาวปรีชญา   สุขมี  กรรมการ 
9. นางสาวธาวิน ี  ดอนตุ้มไพร  กรรมการ 
10. นายอาทิตย์  เข็มศร  กรรมการ 
11. นางสาวประภาศิริ มีมาก  กรรมการ 
12. นายนพพร  แจ่มหม้อ  กรรมการเลขานุการ 
13. นายเพิ่มพูน  เพ่ิมพรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์ไข่   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมรกต  ทับโพธิ์  รองประทานกรรมการ 
3. นายจรูญ สารสิงห์  กรรมการ 
4. นายกิตติพงษ์  จิตเจริญกุล  กรรมการ 

5. นางสาวสุภาวด ี  อร่ามรุณ  กรรมการ 
6. นางสาวนันทิกา   ขำเส็ง   กรรมการ 
7. นายสุพจน์  ยาดี  กรรมการ 
8. นางสาวปราณี  แป้นแก้ว  กรรมการ 



 
 หน้าที ่ กำหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้  ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  และรายงานผล 
การดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3   
 
     ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  อย่างเต็มความสามารถให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

สั่ง  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562 
 

 
(นายสมเกียรติ    ผ่องจิต) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. นายนิคม    แน่นอุดร  กรรมการ 
10. นางสาวเจนจิรา  มหายศ  กรรมการ 
11. นางสาวสมฤดี  ศรีระวัตร  กรรมการเลขานุการ 
12. นางสาวอรวรรณ อุดมสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนระหานวิทยา 
ที่ 63 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้
กำหนดให้สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อ
เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึง
การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 เพ่ือให้การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 

1. นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
3. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายนพพร แจ่มหม้อ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางสาวสุรัตน์    อ่ิมเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางอุไรวรรณ   คล้ายเนียม ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางทัศนีย์   จันทร์หา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายครองรัชต์     พฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10 นางวันวิสา พวงสุมาลี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
.11 นางนงนุช พระเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
.12. นางสาววันแรม หมอนอิง ครูชำนาญการ กรรมการ 
13. นางสาววิไล มาลาหอม ครูชำนาญการ กรรมการ 
14. นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม ครูชำนาญการ กรรมการ 
15. นางสาวธาวิน ี ดอนตุ้มไพร ครชูำนาญการ กรรมการ 
16. นางสาวดวงใจ        แก้วสูงเนิน ครชูำนาญการ กรรมการ 
17. นายอนุกร ชั่งเกวียน ครผู้ช่วย กรรมการ 
18. นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

  



 โดยมีหน้าที่สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สั่ง  ณ  วันที่ 30 มีนาคม  2563 
 

 
 

(นายสมเกียรติ    ผ่องจิต) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนระหานวิทยา 
ที่ 64 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา  

ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้
สถานศึกษาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดทำรายงานการการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือให้การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 

 โดยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สั่ง  ณ  วันที่  30 มีนาคม 2563 
 

 
( นายสมเกียรติ   ผ่องจิต ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา 
 

1. นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
3. นายเกรียงศักดิ์   แสวงเจริญ ประธานคณะกรรมการ       ท่ีปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. นายสังวร กรพิทักษ์ รองประธานคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. นายชาญ หน่อสุริยวงศ์ ผู้แทนผูป้กครอง ที่ปรึกษา 
6. นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ ์ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
7. นางวันวิสา พวงสุมาลี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางอุไรวรรณ คล้ายเนียม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายคมศิลป์ ขันลุย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางวิไลพร พฤษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายนพพร แจ่มหม้อ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนระหานวิทยา 
ที ่65  / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา  
 

ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้
สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือให้การดำเนินการการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 โดยมีหน้าที่เขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สั่ง  ณ  วันที่ 30 มีนาคม 2563 
 

 
 ( นายสมเกียรติ   ผ่องจิต ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา 
 
 

1. นางวิไลพร พฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายนพพร แจ่มหม้อ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงษ์วรากร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาววิไล มาลาหอม ครูชำนาญการ กรรมการ 
5. นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน ครูชำนาญการ กรรมการ 
6. นายเพิ่มพูน เพ่ิมพรม ครูชำนาญการ กรรมการ 
7. นางสาวประภาศิริ มีมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
8. นางสาวมรกต ทับโพธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 



ปฏิทินปฏบิัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการประจำปีการศึกษา  2562 
โรงเรยีนระหานวิทยา 

 
 

 

ที่ วัน เดือน ป ี งานที่ปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
1 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 
- ฝ่ายบริหาร 
 

2 พฤษภาคม 2562 ประชุมกำหนดกรอบ/ประเด็นสำคัญของการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา                                              
และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
 

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา                                              

3 กันยายน 2562 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    ครั้งที่ 1                                          คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา                                              

4 กันยายน 2562 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา                                              คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

5 มีนาคม  2563 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    ครั้งที่ 2                                          
6 มีนาคม  2563 สรุปและจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา                                              
- ฝ่ายบริหาร 
- คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา            
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 

7 เมษายน- พฤษภาคม  
2563 

ประชุมนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปวางแผนพัฒนา                                          

- ฝ่ายบริหาร 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ทุกฝ่าย 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกงาน 



 

 
 


