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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  48  ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนเมืองปานวิทยา จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2561  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

                              (นายศรีทน  นวิันติ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเมืองปานวิทยา 

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

 เอกสาร “รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561” ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองปานวิทยา ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นไปตาม  ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ ศธ 04004/ว1010 ที่ให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ส่งให้ต้นสังกัด โดยสถานศึกษาสามารถนาเสนอ
และจัดทารายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับบริบท สภาพ และความต้องการของสถานศึกษา และไม่เน้น
ให้จัดทาเป็นเอกสารเสนอเป็นจานวนมาก แต่ให้สะท้อนผลคุณภาพของการดาเนินงานของสถานศึกษา โดย
โครงสร้างของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มุ่งเน้นตอบคาถามดังนี้ คือ 1) คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับคุณภาพใด มีคุณภาพเป็นอย่างไร 2) สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้น มีข้อมูล 
หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้างที่จะสนับสนุน และ 3) สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไปอย่างไร เป็นต้น 

 เนื้อหาสาระของเอกสาร ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 โรงเรียนเมืองปานวิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม 
สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไป 

 

 

 

 

นายวัชรินทร์  จันทิมา  
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 

  

 

 

 



สารบัญ 

            หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร            ก 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                    1 
 ข้อมูลทั่วไป                    1  
 ข้อมูลผู้บริหาร                    1  
 ข้อมูลครูและบุคลากร   1 
 ข้อมูลนักเรียน    2 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     3 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   3 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   6 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               8 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม        10 

ส่วนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา     11 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   11 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   12 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               13 
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก   15 
               หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ 

           ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนเมืองปานวิทยา  ที่ตั้ง  เลขที่  285  หมู่ 4  ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผู้อ านวยการโรงเรียน  ชื่อ นาย วัชรินทร์  จันทิมา    
ประกอบด้วยข้าราชการครูจ านวน 16 คน  พนักงานราชการ 2 คน  อัตราจ้าง  2 คน   จ านวนนักเรียน 230 คน 
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561   

จากการบริหารจัดการโรงเรียนเมืองปานวิทยา ในปีการศึกษา 2561 นั้นทางโรงเรียนได้ใช้การบริหารเชิง
ระบบเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งมีปัจจัยคือ 1.ผู้บริหารสถานศึกษา 2. ครู 3.นักเรียน 4. คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยใช้กระบวนการ 1. วางแผน (Plan) 2. ด าเนินการ (Do)  3. น าไปใช้ (Check)  4. ประเมินผล/ปรับปรุง 
(Act) ส่งให้ผลผลิตในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม    มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  และ
มาตรฐานที่ 3 การบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

จากการด าเนินงานตามการบริหารเชิงระบบ นั้นสามารถสรุปจุดเด่นในแต่ละมาตรฐานได้ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผู้เรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า และมีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สูงขึ้น
จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ทั้ง ในระดับโรงเรียน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ    
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการประชุมแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ        
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ และโครงการของ     
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดป้ายนิเทศ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน



ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น โครงงานโรงเรียนนวัตกร โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การจัดการเรียนการสอนการ
ค้นคว้าอิสระ  โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน กิจกรรมกีฬา
ภายใน กีฬาระหว่างห้อง กิจกรรมกระบวนการคิดอย่างหลายหลายในวิชาศิลปะ ค่ายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่  
กิจกรรมวันคริสต์มาส ชุมนุมช่างมีน้ าใจ ชมรมหนังสั้น และชุมนุมคหกรรม เป็นต้น 

จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีจุดเด่นคือ ผู้เรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า  โรงเรียนมีการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ ครูตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จุดที่ควรพัฒนา 
คือควรพัฒนาความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของผู้เรียน พัฒนาผลการประเมิน
ระดับชาติในระดับชั้น ม.3 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  และพัฒนาผลการประเมินระดับชาติใน
ระดับชั้น ม.6 ในรายวิชา วิทยาศาสตร์และภาษาไทย  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้น
เรียนและควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนเมืองปานวิทยา  ที่ตั้ง  เลขที่  285  หมู่ 4  ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  โทรศัพท์  (054)-276045  โทรสาร (054) -276046     
e-Mail : office@mpws.ac.th Website : http://www.mpws.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เนื้อท่ี 98  ไร่ 1  39.2 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ  หมู่ที่  1- 9  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้าน
ทุ่งโป่ง,บ้านแพะ,  บ้านน้ าจ า,  บ้านดอนแก้ว,  บ้านหลวงเมืองปาน,  บ้านหล่ายทุ่ง -   ทุ่งม่วง,  บ้านปางอ่าย  และ
บ้านดอนไชย 

 อาคารเรียน  จ านวน  2  หลัง  และอาคารประกอบ  จ านวน  7  หลัง ได้แก่  หอประชุม  1 หลัง โรง
อาหาร 1  หลัง  โรงฝึกงาน  1  หลัง อาคารประชาสัมพันธ์และเรือนพยาบาล  1  หลัง  อาคารส านักงาน    1 หลัง  
ศาลาพระพุทธ 1 หลังและอาคารดนตรีไทย 1  หลัง ส้วม  6  หลัง  สนามฟุตบอล  1  สนาม  สนามบาสเก็ตบอล  
1 สนาม  สนามตระกร้อ 1 สนาม 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  ชื่อ นาย วัชรินทร์ จันทิมา       โทรศัพท์ 084-6082669 
e-mail: watcharin.j@mpws.ac.th       วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา                         
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่    8  มีนาคม  พ.ศ. 2562  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 เดือน 
 

3. ข้อมูลบุคลากร 
ประกอบด้วยข้าราชการครูจ านวน 16 คน  พนักงานราชการ 2 คน  อัตราจ้าง  2 คน  ภาระงานสอน

เฉลี่ยของครู 1 คน เท่ากับ 19.7 ชั่วโมง/สัปดาห์  วฒุิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 38  ระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 62  
 
 
 
 
 



4.ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561) 
 จ านวนนักเรียน    230 คน 
  ชั้น จ านวนนักเรียน จ านวนห้อง เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 33 16 49 2 24.5 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 19 26 45 2 22.5 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 16 18 34 2 17.0 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 68 60 128 6 21.3 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 18 16 34 2 17.0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 17 17 34 2 17.0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 16 18 34 1 34.0 

รวมมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

51 51 102 5 
20.4 

รวม 119 111 230 11 20.9 

 
  

 

 

  
  

 

 



ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

  จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถ สรุปผลการประเมิน จุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน   
เป็นส าคัญ 

 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยจัดให้มีโครงการห้องสมุดมีชีวิต เพ่ือพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรู้ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมโครงงานโรงเรียนนวัตกร  โครงงานคุณธรรม  โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยี และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้เรียนระดับชั้น      
ม.1-ม.6 ท าบันทึกการอ่านและมีการตรวจสอบบันทึกจากผู้สอนทุกภาคเรียน กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดค านวณให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู 
และสื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด นักเรียนได้ท าโครงงานนวัตกรรม โดยน าเสนอความคิดวิธีการ



แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการทดลอง ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ในรูปแบบฐานการเรียนรู้วิชาการ นักเรียนได้น าเสนอต่อคณะกรรมการ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาแต่ละโครงงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning ทางโรงเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยพัฒนาให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยจัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมทักษะชีวิต  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมเด็กดีศรีเมือง
ปาน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งผลให้นักเรี ยนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายด้านศาสนาผ่านโครงการ TO BE NUMBER ONE และกีฬาสีภายใน  มี
โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมวางแผน การ
จัดการเรียนรู้และมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  

 

2. ผลการด าเนินงาน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์แต่ละระดับชั้น 
สามารถเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   สามารถสร้างโครงงานนวัตกรรมได้ สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รู้จักการ
วางแผนและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้
อย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์(ระดับ 1) มีมากกว่าร้อยละ 80 ผลการประเมินระดับชาติ O-NET   มีการ
เพ่ิมขึ้นของคะแนน จากปีก่อนหน้า ดังต่อไปนี้  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3  เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 15.5 , 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.6  เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.5 ,   รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.6 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 16.5 และ รายวิชาภาษาไทย ม.3 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.7 ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษาท่ีตั้งไว้ จนนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จ านวน 19 รายการ  นอกจากนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6  สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบโควตาและรับตรง(TCAS) ไดจ้ านวน 19 คน 

ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม กล่าวคือ  ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่นและความ



เป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล  ระหว่างวัย
ของผู้เรียนรู้พร้อมทั้งตระหนักถึงโทษและพิษของภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกา
ของกลุ่มของสถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติ 

 

3. จุดเด่น 

ผู้เรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า และมีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สูงขึ้น
จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ  

4. จุดที่ควรพัฒนา 

ผลการประเมินระดับชาติในระดับชั้น ม.3 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนต่ ากว่าปี
ก่อนหน้า ,  ผลการประเมินระดับชาติในระดับชั้น ม.6 ในรายวิชา วิทยาศาสตร์และภาษาไทย  มีคะแนนต่ ากว่าปี
ก่อนหน้า ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยังอยู่ในระดับร้อยละ 
80  ผลการประเมินการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน ยังอยู่ในระดับร้อยละ 
80 ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารยังอยู่ในระดับร้อยละ 80 และ
ความสามารถคิดค านวณในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ยังอยู่ในร้อยละ 81  
ซึ่งควรพัฒนาผู้เรียนให้มีค่าร้อยละท่ีสูงขึ้น 

 

5. แนวทางการพัฒนา 
- จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน การคิดค านวณคณิตศาสตร์ 
การใช้ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย โดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 

- พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เสถียรและส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลในการจัดการเรียนการ
สอน การจัดท ารายงานหรือข้อมูลในการจัดท าโครงงาน โดยฝ่าย ICT ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างสม่ าเสมอ โดยหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2562 



- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในโรงเรียน และภายนอก
โรงเรียน โดยน ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้หรือโครงงาน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในปี
การศึกษา 2562 

- จัดให้นักเรียนมีอีเมลล์แบบพ้ืนที่ไม่จ ากัด เพ่ือใช้การเก็บข้อมูลงานต่าง ๆ ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ในปี
การศึกษา 2562 

 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการ วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ ศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศ  จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนมาตรฐานสถานศึกษา  
ก าหนดค่าเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร  งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มี
โครงการพัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ (SMSS) มีการด าเนินการ ก ากับ ติดตาม ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน จัดท า
เป็นรายงานการประเมินตนเอง  รายงานต่อต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

 2.   ผลการด าเนินงาน 

- สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความ
ต้องการของ ชุมซน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาซาติ 

- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน มีการออก
ค าสั่งด าเนินงาน ประชุม ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา และค่าเป้าหมาย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล 
และสรุปเป็นรายงานประจ าปี 

- สถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา กล่าวคือ 
มีสาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน มี
การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ คิด และสรุปเป็นความรู้และแนวคิดด้วยตนเอง มีระบบการประเมินตาม



สภาพจริง  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการ
สร้างแรงจูงใจ ให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยครูได้พัฒนาและน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง มี
หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
และครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน 

- สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครมูีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้เรียน เข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล 

- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โดยมีแผนการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สวยงาม ร่มรื่น เป็นระ เบียบ มีการปฏิบัติตามแผนการจัด
สภาพแวดล้อม  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงพอ และใช้การได้ดี มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให ้   ร่มรื่น 
สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างหลากหลาย 

- สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  โดยมี
โปรแกรม SMSS  จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์อย่างเป็นระบบ มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การจัดท าแผนพัฒนาการและแผนปฏิบัติการ   

 

3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการประชุมแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ      จัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา   

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 

 



5. แนวทางการพัฒนา 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ  ผลการ

จัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 

- พัฒนาระบบแอพพลิเคชันการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ พัสดุ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปี
การศึกษา 2562 

- พัฒนาระบบการเช็คชื่อนักเรียน และการเข้าชั้นเรียน ผ่านระบบแอพพลิเคชัน ที่สามารถแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองรับทราบได้ ในปีการศึกษา 2562 

- พัฒนาระบบช าระค่าบ ารุงการศึกษา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว  ในปี
การศึกษา 2562 

- จัดให้คณะครูมีอีเมลล์ที่มีพ้ืนที่เก็บข้อมูลได้ไม่จ ากัด (G-suit) เพ่ือให้สามารถเก็บส ารองข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อ
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมครูให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการ
ภาระงาน ชิ้นงาน มีการจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยใช้กระบวนการ  SPAMOVES จัดกิจกรรมโครงงาน
โรงเรียนนวัตกรที่เน้นให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดและบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก และมีการวัดผลประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับไปยังผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนทราบจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง ครูผู้สอนให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค ครูน าผลงานจากการประเมินผู้เรียนมาท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้คณะครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) 
 



2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแยกเป็น
ระดับเด็กอ่อน ปานกลางและเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน 
มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมโครงงานโดยใช้กระบวนการ SPAMOVES ตอบสนองโครงการโรงเรียนนวัตกร มีการวัด ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสภาพจริง ที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) 

  

3. จุดเด่น 

ครูตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ และโครงการของ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ครูจัดกิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดป้ายนิเทศ  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น โครงงานโรงเรียนนวัตกร โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การจัดการเรียนการสอนการ
ค้นคว้าอิสระ  โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการนาฏศิลป์   สู่ชุมชน กิจกรรม
กีฬาภายใน กีฬาระหว่างห้อง กิจกรรมกระบวนการคิดอย่างหลายหลายในวิชาศิลปะ  ค่ายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทย
และสุนทรภู่  กิจกรรมวันคริสต์มาส ชุมนุมช่างมีน้ าใจ ชมรมหนังสั้น และชุมนุมคหกรรม เป็นต้น 

  

 

 



4. จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็น
งานวิจัยเชิงวิชาการและน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และ  ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ต้องพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้ชัดเจน  นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เน้น
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) และให้ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย   

5. แนวทางการพัฒนา 
- จัดอบรมพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอย่างถูกต้องให้แก่คณะครู ภายในปีการศึกษา 2562 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นให้ชัดเจน  ภายในปีการศึกษา 
2562 

- อบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย น ามาใช้ในห้องเรียน เช่น Google App. For Education. 
ภายในปีการศึกษา 2562  

- คณะครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ภายในปีการศึกษา 2562 

- ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   ภายในปีการศึกษา 2562 

 

 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 จากกระบวนการพัฒนาด้าน คุณภาพผู้เรียน ทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนมาตรฐานสถานศึกษา  ก าหนดค่าเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ดี ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมครูให้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนิน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ส่งผลให้
ครู จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้
มาตรฐานโดยรวมของโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  



ส่วนที่ 3 

สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 

จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถ สรุปผลการประเมิน จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนว
ทางการพัฒนาในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
• ด้านคุณภาพผู้เรียน 

- ผู้ เรียนความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มี
ความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยของตนเอง  

- คะแนน เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก า ร ท ดส อบ ท า ง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และภาษาไทย สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า 
และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า  

- จั ด โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม นั ก เ รี ย น ที่ มี
ความสามารถเป็นเลิศ ทั้ ง ในระดับ
โรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ด้านคุณภาพผู้เรียน 

- ผลการประเมินระดับชาติใน
ระดับชั้น ม.3 ในรายวิชา 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ   
มีคะแนนต่ ากว่าปีก่อนหน้า  

- ผลการประเมนิระดับชาติใน
ระดับชั้น ม.6 ในรายวิชา 
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย   
มีคะแนนต่ ากว่าปีก่อนหน้า  

- ควรพัฒนาผลการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
ให้สูงกว่าร้อยละ 80 

- ควรพัฒนาผลการประเมินการ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน  
ให้สูงกว่าร้อยละ 80  

- ควรพัฒนาผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารให้สูงกว่า
ร้อยละ 80  

- ควรพัฒนาทักษะความสามารถคิด
ค านวณในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ให้สูงกว่า 

ร้อยละ 81 

  

 

 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

- โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ โดยการประชุมแบบมี
ส่วนร่วม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจั ดการศึ กษา  แผนปฏิบั ติ ก าร
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการ
ศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

- ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ มีการ
ด า เ นิ น ก า รนิ เ ทศ  ก า กั บ  ติ ด ต า ม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
• ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ครูตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่ เน้นผู้ เ รี ยนเป็นส าคัญ โดยมี
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ
ยกระดั บ ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน  
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า นั ก เ รี ย น ที่ มี
ความสามารถเป็นเลิศ และโครงการของ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

- ครูส่งเสริม ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดป้ายนิเทศ   

- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

- ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้โดยการคิด ลงมือปฏิบัติจริง ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรม
การพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย
เชิ งวิชาการและน า ไปใช้ พัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง    

- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต้อง
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้
ชัดเจน   

- ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน การคิดค านวณคณิตศาสตร์ 
การใช้ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย โดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 

- พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เสถียรและส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลในการจัดการเรียนการ
สอน การจัดท ารายงานหรือข้อมูลในการจัดท าโครงงาน โดยฝ่าย ICT ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างสม่ าเสมอ โดยหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในปีการศึกษา 2562 

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในโรงเรียน และภายนอก
โรงเรียน โดยน ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้หรือโครงงาน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในปี
การศึกษา 2562 

- จัดให้นักเรียนมีอีเมลล์แบบพ้ืนที่ไม่จ ากัด เพ่ือใช้การเก็บข้อมูลงานต่าง ๆ ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ในปี
การศึกษา 2562 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ  ผลการ
จัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 

- พัฒนาระบบแอพพลิเคชันการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ พัสดุ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปี
การศึกษา 2562 

- พัฒนาระบบการเช็คชื่อนักเรียน และการเข้าชั้นเรียน ผ่านระบบแอพพลิเคชัน ที่สามารถแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองรับทราบได้ ในปีการศึกษา 2562 

- พัฒนาระบบช าระค่าบ ารุงการศึกษา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว  ในปี
การศึกษา 2562 

- จัดให้คณะครูมีอีเมลล์ที่มีพ้ืนที่เก็บข้อมูลได้ไม่จ ากัด (G-suit) เพ่ือให้สามารถเก็บส ารองข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อ
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 

- จัดอบรมพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอย่างถูกต้องให้แก่คณะครู ภายในปีการศึกษา 2562 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นให้ชัดเจน  ภายในปีการศึกษา 
2562 

- อบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย น ามาใช้ในห้องเรียน เช่น Google App. For Education. 
ภายในปีการศึกษา 2562  

- คณะครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ภายในปีการศึกษา 2562 
- ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   ภายในปีการศึกษา 2562 

 
 



ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 

หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  

1. ค าสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. ประกาศมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนเมืองปานวิทยา 

3. ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนเมืองปานวิทยา 

4. มาตรฐานการสถานศึกษา 

5. เกียรติบัตร 

6. แฟ้มสะสมผลงาน 

7. โครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8. เอกสาร ปพ.5 

9. หลักฐานการจบช่วงชั้นและสถิติการศึกษาต่อ 

10. สถิติการท างานของนักเรียน 

11. เครื่องมือเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางกาย 

12. โครงการเยาวชนจิตอาสา 

13. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต 

14. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
15. กิจกรรมเด็กดีศรีเมืองปาน 

16. กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ถวายทานสลากภัตร)  
17. ชุมนุมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

18. กิจกรรม เขตพ้ืนที่รับผิดชอบในโรงเรียน  
19. กิจกรรม Big cleaning day 

20. การวิเคราะห์สภาพจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) 

21. บันทึกการประชุมวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษา 

22. แผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

23. สรุปโครงการประจ าปีงบประมาณของแต่ละโครงการ 

24. หลักสูตรสถานศึกษา 
25. หลักสูตรอาเซียน 
26. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน 



27. เครื่องมือวัดและประเมินผล (แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงาน) 
28. ชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน 
29. สื่อการเรียนการสอน 
30. แหล่งเรียนรู้ (สวนพฤกษศาสตร์ สวนหิน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ บ้านดนตรี ห้องศูนย์การ 
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต ห้องศูนย์การจัดการเรียนรู้สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน) 
31. แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา (โรงพยาบาล ปราชญ์ชาวบ้าน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน วัด โบสถ์  
สถานประกอบการ) 
32. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
33. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

34. รายงานประจ าปี 
35. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

36. รายงานการประเมินตนเองของคณะครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



  



 



 



 



  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป                                       
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 
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  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
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 ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณ (รับ –จ่าย- คงเหลือ) ปีงบประมาณ 2562 ( ต.ค 2561 - มี.ค.2562) 

ประเภทของเงิน รับ (บาท) จ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

ค่าจัดการเรียนการสอน 871,697.45 762,028.3 109,669.15 

ค่าหนังสือเรียน 256,254 0 256,254.00 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 75,830 38,060 37,770.00 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

157,860 96,015 61,845.00 

รวม 1,361,641.45 896,103.30 465,538.15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ผู้ได้รับรางวัล ประเภทรางวัล กิจกรรม/งาน วันที ่
1 ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางจิลาวัล   
มหามิตร 
นางสาวธนาพร 
ค าวินิตย ์

เหรียญทอง 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขัน
ท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  

20-24 
ธันวาคม 
2561 

2 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางจิลาวัล   
มหามิตร 
นายณัฐพงษ์  
กันไว 

เหรียญทอง 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขัน
ท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  

20-24 
ธันวาคม 
2561 

3 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางจิลาวัล   
มหามิตร 
นางสาวธนาพร 
ค าวินิตย ์

เหรียญทอง 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขัน
ท าอาหาร คาวหวาน
เพื่อสุขภาพ  ม.1-ม.3  

20-24 
ธันวาคม 
2561 

4 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางจิลาวัล  
 มหามิตร 
นายณัฐพงษ์  
กันไว 

เหรียญทอง 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขัน
ท าอาหาร คาวหวาน
เพื่อสุขภาพ  ม.4-ม.6  

20-24 
ธันวาคม 
2561 

5 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายรตนพงษ์   
ปันติสวัสดิ ์
 

เหรียญทอง ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

20-24 
ธันวาคม 
2561 

7 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายรตนพงษ์   
ปันติสวัสดิ ์
 

เหรียญทอง ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

20-24 
ธันวาคม 
2561 

8 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายรตนพงษ์   
ปันติสวัสดิ ์
 

เหรียญทอง ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

20-24 
ธันวาคม 
2561 

 
 
 
 
 



ล าดับที ่ หน่วยงาน ผู้ได้รับรางวัล ประเภทรางวัล กิจกรรม/งาน วันที ่

9 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

น.ส. สุวพิชญ์ 
จันทร์สุรยิะ 
 

เหรียญทอง ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทพกพร่องออทิ
สติก ม.1-ม.3  

20-24 ธันวาคม 
2561 

10 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางดวงจันทร์  
จันทะมาลา 
นายณัฐพงษ์   
กันไว 

เหรียญทอง 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การประกวด
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  

20-24 ธันวาคม 
2561 
 
 

11 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนิภา 
ประกาย 
นายสุรตัน์  
ฟูเต็มวงค ์

เหรียญเงิน 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
ม.4-ม.6  

20-24 ธันวาคม 
2561 

12 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอุโฑษ  
จันทะมาลา 

เหรียญเงิน 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณ ี
 ม.1-ม.3 

20-24 ธันวาคม 
2561 

13 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอุโฑษ  
จันทะมาลา 

เหรียญเงิน 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น (Drawing) 
ม.4-ม.6 

20-24 ธันวาคม 
2561 

14 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางพัชรินทร์  
สุภายอง 
นางฐิตารีย์  
จีรเธียรกุล 

เหรียญเงิน 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขันการ
สร้างการต์ูนเรื่องสั้น  
ม.1-ม.3 

20-24 ธันวาคม 
2561 

15 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางพัชรินทร์ สุภา
ยอง 
นางฐิตารีย์  
จีรเธียรกุล 

เหรียญเงิน 
 

ครูผูส้อนนักเรียนไดร้ับ
รางวัล การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

20-24 ธันวาคม 
2561 

 
 



ล าดับที ่ หน่วยงาน ผู้ได้รับรางวัล ประเภทรางวัล กิจกรรม/งาน วันที ่

16 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางพัชรินทร์  
สุภายอง 
นางฐิตารีย์  
จีรเธียรกุล 

เหรียญเงิน 
 

ครูผูส้อนนักเรียน
ได้รับรางวัล การ
แข่งขันการสร้าง 
Motion Info 
graphic ม.4-ม.6 

20-24 ธันวาคม 
2561 

17 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

น.ส. สุวพิชญ์ 
จันทร์สุรยิะ 
 

เหรียญทอง ครูผูส้อนนักเรียน
ได้รับรางวัล การ
แข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทพกพร่อง
ออทิสติก ม.4-ม.6 

20-24 ธันวาคม 
2561 

18 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายประพันธ์  
แสงบุญเรือง 
นางสิริภรณ์  
แสงบุญเรือง 

เหรียญทองแดง ครูผูส้อนนักเรียน
ได้รับรางวัล การ
แข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์
ยานี 11 ม.1-ม.3 

20-24 ธันวาคม 
2561 

19 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุรตัน์  
ฟูเต็มวงค ์
 

เหรียญทองแดง ครูผูส้อนนักเรียน
ได้รับรางวัล การ
แข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภท
บินนาน  
ม.1-ม.3 
 
 

20-24 ธันวาคม 
2561 

20 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มัธยมศึกษา  
เขต 35 

นางพัชรินทร์  
สุภายอง 

เกียรติบตัร 
เชิดชูเกียรต ิ

ครูผู้มผีลงานดีเด่น 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

16 มกราคม 
2562 
 

21 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
มัธยมศึกษา  
เขต 35 

นายรตนพงษ์  
ปันติสวัสดิ ์

เกียรติบตัร 
เชิดชูเกียรต ิ

ครูผู้มผีลงานดีเด่น 
กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ-
ดนตร ี

16 มกราคม 
2562 

 



ตารางแสดงร้อยละของผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐาน/ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ร้อยละผลการ
ประเมินที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 91.8 ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 87.3  

 1)  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์การพิจารณา 

88  

 2)  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

100  

 3)  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตาม
เกณฑ์การพิจารณา 

90  

 4)  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามเกณฑ์การพิจารณา 

80  

 5)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณาอย่างน้อย  12 ข้อ (ร้อยละ 70-79) 

74  

 6)  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ตามเกณฑ์การพิจารณา 

92  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 96.2  

 1)  นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ระดับดีขึ้นไป 

100  

 2)  นักเรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามเกณฑ์
การพิจารณา 

97  

 3)  นักเรียนร้อยละ 90 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ตามเกณฑ์การพิจารณา 

98  

 4)  นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี ตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
 

90  



มาตรฐาน/ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ร้อยละผลการ
ประเมินที่ได้ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 99.5 ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

2.1 สถานศึกษา มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด  

100  

2.2 สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนด 

100  

2.3 สถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

100  

2.4 ครู ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  97.1  

2.5 สถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

100  

2.6 สถานศึกษา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 

100  

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 98.1 ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

3.1 ร้อยละของผลการพิจารณาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีค่าอยู่ระหว่าง 70-79  

100  

3.2 ร้อยละของผลการพิจารณาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีค่า 80 ขึ้นไป 

100  

3.3 ร้อยละของผลการพิจารณาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีค่า  80 ขึ้นไป 100  

3.4 ร้อยละของผลการพิจารณาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีค่า 80 ขึ้นไป 

100  

3.5 ร้อยละของผลการพิจารณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีค่าอยู่ระหว่าง 70-79 

90.5  

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม 96.5 ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 



 เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนเมืองปานวิทยา 

 ระดับ 1 
ก าลังพัฒนา 

ระดับ 2 ปานกลาง ระดับ 3 ดี ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมิน 
ต่ าร้อยละ 50 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 50-59 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 60-69 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 70-79 

ผลการประเมินร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา    อ าเภอเมืองปาน    จังหวัดล าปาง 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
หลักฐาน/ร่องรอย 

แหล่งข้อมูล 
โครงการ/กิจกรรม อื่นๆ 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ 
      ผู้เรียน 

    

1)  มี
ความสามารถใน
การอ่าน  
     การเขียน การ
สื่อสาร และ 
     การคิดค านวณ 

1) นักเรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป มี
ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

โครงการของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมห้องสมุด 

กิจกรรมโครงงานโรงเรียน
นวัตกร 

  

บันทึกการ
อ่าน 

SAR บุคคล  
SAR 

โรงเรียน 
สารสนเทศ
ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

คะแนนการ
ฟังและการ
พูดในแบบ

บันทึก
คะแนน ปพ.

5 
แบบสรุป

แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน

และ
ภายนอก 

รายงานสรุปโครงการ/
กิจกรรม 

บันทึกการอ่านหนังสือ
นอกเวลา และหนังสือ

ห้องสมุด 
สารสนเทศฝ่ายบริหาร

วิชาการ 
รูปเล่มโครงงาน

นักเรียน 
แบบสรุปแหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและภายนอก 
แบบบันทึกคะแนน 
ปพ.5 วิชาภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ 



2)  มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

2)  นักเรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา ตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
 
 

กิจกรรมโครงงานโรงเรียน
นวัตกร 

โครงงานคุณธรรม 
ผลงานนักเรียน  

 ภาพถ่าย
กิจกรรม 

รายงานสรุป กิจกรรม 
 รูปเล่มโครงงาน

นักเรียน 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
หลกัฐาน/ร่องรอย แหล่งข้อมลู 

โครงการ/กิจกรรม อ่ืนๆ 

3)  มี
ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

3)  นักเรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป มี
ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 

กิจกรรมโครงงานโรงเรียน
นวัตกร 

โครงงานคุณธรรม 
ผลงานนักเรียน 

ผลงาน
นักเรียน 
โครงงาน
สร้างฝาย
ชะลอน้ า 

รูปเล่มโครงงาน
นักเรียน 

ผลงานนักเรียน 
 

4)  ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4)  นักเรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร ตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
 

โครงการกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

โครงการกลุ่มสาระภาษาไทย 
โครงการกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

เวปไซต์
หมู่บ้านป่า

เหมี้ยง  
  

ผลงานนักเรียน 
 



5)  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

5)  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑ์
การพิจารณา  12 
ข้อ (ร้อยละ 70-
79) 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

สารสนเทศ
ฝ่ายบริหาร
วิชาการ, 

คะแนน O-
NET 

รายงานผล O-NET 
ข้อมูลสารสนเทศฝ่าย
บริหารวิชาการ 

6)  มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

6)  นักเรียนร้อยละ 
80 ขึ้นไป มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ตามเกณฑ์
การพิจารณา 

โครงการแนะแนว, 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่

เศรษฐกิจพอเพียง  

เก็บข้อมูล
เพ่ือการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 

รายงานโครงการ, 
แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

    

1)  มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

1) นักเรียนร้อยละ 
90 มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ระดับดีขึ้น
ไป 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

สารสนเทศ
ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

ข้อมูลสารสนเทศฝ่าย
บริหารวิชาการ 

2)  มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

2) นักเรียนร้อยละ 
90 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทยตามเกณฑ์
การพิจารณา 

โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เก็บข้อมูลเพื่อ
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 

รายงานโครงการ, 
แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 



มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
หลกัฐาน/ร่องรอย แหล่งข้อมลู 

โครงการ/กิจกรรม อ่ืนๆ 

3)  ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

3) นักเรียนร้อยละ 
90 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย ตาม
เกณฑ์การพิจารณา 
 
 

โครงการ TO BE NUMBER 
ONE และ กีฬาสีภายใน 

 เก็บข้อมูล
เพ่ือการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 

รายงานโครงการ, 
แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

4)  มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

4) นักเรียนร้อยละ 
90 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคมที่
ดี ตามเกณฑ์การ
พิจารณา 
 

โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

เก็บข้อมูล
เพ่ือการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 

รายงานโครงการ, 
แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการ

ประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา    อ าเภอเมืองปาน    จังหวัดล าปาง 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
หลักฐาน/ร่องรอย 

โครงการ/กิจกรรม อื่นๆ 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ยอดเยี่ยม 
  

2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจ 
      ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

สถานศึกษา มีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

โครงการงานแผนงานและ
จัดสรรงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ 
      สถานศึกษา 

สถานศึกษา มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

โครงการงานแผนงานและ
จัดสรรงบประมาณ 

แบบติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ
(google form), 
รายงานโครงการ
แต่ละโครงการ,

แบบเก็บข้อมูลเพ่ือ
การประกัน

คุณภาพ,รายงาน
ประจ าปี 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น 
      คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย     

สถานศึกษา ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการฝ่าย

บริหารวิชาการ 
โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพฒันากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่าง ๆ  

แผนการจดัการเรียนรู้  
บันทึกสอนซ่อมเสริม   
ID plan   แบบนิเทศ 
แบบบันทึก PLC  
หลักสตูรสถานศึกษา  
แบบเก็บข้อมูลเพื่อ
การประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 



2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มี 
      ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ครู ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ได้รับการพัฒนา ให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

โครงการพัฒนาบุคลากร  แบบเก็บข้อมูลเพ่ือ
การประกัน

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและ 
      สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษา จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 

แบบเก็บข้อมูลเพ่ือ
การประกัน

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ 
      สนับสนุนการบริหาร
จัดการและ 
      การจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษา จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

โครงการให้บริการ
สารสนเทศ ICT 

บันทึกการประชุม
เพ่ือวิเคราะห์ผล
ตามมาตรฐาน

การศึกษาและค่า
เป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศ 
SMSS ,ผลการท า 
SWOT ,แบบเก็บ
ข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา    อ าเภอเมืองปาน    จังหวัดล าปาง 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
หลักฐาน/ร่องรอย 

โครงการ/กิจกรรม อื่นๆ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 
  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด 
      และปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป 
      ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

ร้อยละของผลการ
พิจารณาการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
มีค่าอยู่ระหว่าง 70-79 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ 

โครงการส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกหลังแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
      แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ร้อยละของผลการ
พิจารณาการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีค่า 80 ขึ้นไป 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ 

โครงการการให้บริการ
สารสนเทศ/ICT 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลงานนักเรียน 

แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน 

3.3 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ร้อยละของผลการ
พิจารณาการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ค่า  80 ขึ้นไป 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ 

 

แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง 
      เป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนา 
      ผู้เรียน 

ร้อยละของผลการ
พิจารณาการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน มีค่า 80 ขึ้น
ไป 

กิจกรรมการนิเทศฯ บันทึกหลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน 
แบบบันทึกการนิเทศ 

 



3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของผลการ
พิจารณาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ มีค่าอยู่ระหว่าง 
70-79 

กิจกรรม PLC รายงานการอบรม
พัฒนาคูปองครู และ 

SAR บุคคล 
แบบเก็บข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด ประเด็นสอบถามตาม
มาตรฐาน 

หลักฐานการเก็บข้อมูล ร้อยละที่ได้ 

1.       ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ   

ผู้เรียนที่อ่านหนังสือนอก
หลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1 
เรื่อง        

บันทึกการอ่านหนังสือนอก เวลา 
และหนังสือห้องสมุด   

100 (ไม่รวมนักเรียน
เรียนร่วม) 

 ผู้เรียนที่แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน 
ภายนอกโรงเรียน   

  แบบสรุปแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก   

80 

 ผู้เรียนที่สามารถค้นคว้า หา
ความรู้จากอินเตอร์เน็ต หรือ
สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้   

รูปเล่มโครงงาน โรงเรียนนวัตกร 100 

 นักเรียนที่สามารถสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์
แต่ละระดับชั้น  

คะแนนการฟังและการพูด , แบบ
บันทึกคะแนน   

80 

 
นักเรียนที่สามารถคิดค านวณ
ได้ ตามเกณฑ์แต่ละระดับชั้น   

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนตั้งแต่
ระดบั 1 ขึ้นไป 

81 

เฉลี่ย  

 

 88 



ตัวช้ีวัด ประเด็นสอบถามตาม
มาตรฐาน 

หลักฐานการเก็บข้อมูล ร้อยละที่ได้ 

2.ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา   

นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงงานหรือศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ได้ตาม
ความเหมาะสม   

รูปเล่มโครงงาน โรงเรียน
นวัตกร 

100 

 ผู้เรียนที่สามารถวิพากษ์ 
โครงงานหรือผลงานของผู้อ่ืน
ได้อย่างเหมาะสม   

  ภาพถ่ายกิจกรรมโครงงาน 
โรงเรียนนวัตกร   

100   

 ผู้เรียนที่สามารถแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
อย่างเหมาะสม   

รูปเล่มโครงงาน โรงเรียน
นวัตกร 

100 

เฉลี่ย   100 

3. ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

นักเรียนที่จัดท าโครงงาน    
รูปเล่มโครงงาน โรงเรียน
นวัตกร 

100 

 นักเรียนที่ประดิษฐ์ชิ้นงาน   ผลงานนักเรียน 80 

เฉลี่ย   90 

4. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

นักเรียนที่มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้   

ชิ้นงานของนักเรียน ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้    

80 

 ผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการน าเสนอผลงาน   

ชิ้นงานของนักเรียน ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้    

80 

 นักเรียนที่สามารถใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร   

ชิ้นงานของนักเรียน ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้    

80 

เฉลี่ย   80 



ตัวช้ีวัด ประเด็นสอบถามตามมาตรฐาน หลักฐานการเก็บ
ข้อมูล 

ร้อยละที่ได้ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

98 

 2. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
99 

 3. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
98 

 4. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
99 

 5. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป เกณฑ์ในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
99 

 6. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
99 

 7. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
99 

 8. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
96 

 
9. มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
O net  ม.3 จากปีกอ่นหน้า รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
มากกว่าหรอืเท่ากับ ร้อยละ 3 

 100 (มีการเพ่ิม
ของคะแนนตาม

ประเด็น
สอบถาม) 

 10. มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
O net  ม.6 จากปีกอ่นหน้า รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
มากกว่าหรอืเท่ากับ ร้อยละ 2 

 0 (ไม่มีการ
เพ่ิมข้ึนของ
คะแนน) 

 11. มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
O net  ม.3 จากปีกอ่นหน้า รายวิชาคณติศาสตร์ 
มากกว่าหรอืเท่ากับ ร้อยละ 2 

 0 

 12. มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
O net  ม.6 จากปีกอ่นหน้า รายวิชาคณติศาสตร์ 
มากกว่าหรอืเท่ากับ ร้อยละ 3 

 100 



 13. มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
O net  ม.3 จากปีกอ่นหน้า รายวิชาภาษาอังกฤษ 
มากกว่าหรอืเท่ากับ ร้อยละ 2 

 0 

 14. มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
O net  ม.6 จากปีกอ่นหน้า รายวิชาภาษาอังกฤษ 
มากกว่าหรอืเท่ากับ ร้อยละ 2 

 100 

 15. มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
O net  ม.3 จากปีกอ่นหน้า รายวิชาภาษาไทย 
มากกว่าหรอืเท่ากับ ร้อยละ 2 

 100 

 16. มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
O net  ม.6 จากปีกอ่นหน้า รายวิชาภาษาไทย 
มากกว่าหรอืเท่ากับ ร้อยละ 2 

 0 

เฉลี่ย   74 

ตัวช้ีวัด ประเด็นสอบถามตาม
มาตรฐาน 

หลักฐานการเก็บข้อมูล ร้อยละที่ได้ 

6.  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

นักเรียนที่สามารถปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
(นักเรียนทั้งหมด 228 คน) 

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่
ปรึกษา สอบถามจ านวน
นักเรียนท าได้ 213 คน  93 

 
นักเรียนที่มีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่
ปรึกษา สอบถามจ านวน
นักเรียนท าได้ 206 คน 90 

 ผู้เรียนที่มกีารวางแผนการ
ท างานและผลงานบรรลุ
เป้าหมาย 

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่
ปรึกษา สอบถามจ านวน
นักเรียนท าได้ 208  คน 91 

เฉลี่ย   92 

 

 

 



1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด ประเด็นสอบถามตามมาตรฐาน หลักฐานการเก็บข้อมูล ร้อยละท่ีได้ 

1.  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ร้อยละของ  ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ อยู่ในระดับ ดี (2) ขึ้นไป 

สารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
100 

 ร้อยละของ  ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่ในระดับ ดี (2) ขึ้นไป 

สารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
100 

 ร้อยละของ  ข้อ 3 มีวินัย อยู่ใน
ระดับ ดี (2) ขึ้นไป 

สารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
100 

 ร้อยละของ  ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ อยู่ใน 
ระดับดี (2) ขึ้นไป 

สารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
100 

 ร้อยละของ  ข้อ 5 อยู่อย่าง
พอเพียง  อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 

สารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
100 

 ร้อยละของ  ข้อ 6 มุ่งมั่นในการ
ท างาน อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 

สารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
100 

 ร้อยละของ  ข้อ 7 รักความเป็น
ไทย อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 

สารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
100 

 ร้อยละของ  ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 
อยู่ใน ระดับดี (2) ขึ้นไป 

สารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
100 

เฉลี่ย   100 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด ประเด็นสอบถามตาม
มาตรฐาน 

หลักฐานการเก็บข้อมูล ร้อยละท่ีได้ 

2.ความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 

 

1.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในชุมชนของตนเอง 

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษา 
สอบถามจ านวนนักเรียนท าได้ 219 คน 

96 

 2. นักเรียนที่แต่งกายชุด
พ้ืนเมือง 

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษา 
สอบถามจ านวนนักเรียนท าได้ 228 คน 100 

 
3. นักเรียนที่มีสัมมาคารวะ      

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษา 
สอบถามจ านวนนักเรียนท าได้ 219 คน 96 

เฉลี่ย   97 

3. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

 

1. ผู้เรียนที่เข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของ
ผู้อื่น แบบเก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษา 

สอบถามจ านวนนักเรียนท าได้ 227 คน 100 

 2. ผู้เรียนที่สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษา 
สอบถามจ านวนนักเรียนท าได้ 226 คน 99 

 3. ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษา 
สอบถามจ านวนนักเรียนท าได้ 225 คน 99 

 4. ผู้เรียนที่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษา 
สอบถามจ านวนนักเรียนท าได้ 216 คน 95 

เฉลี่ย   98 

 

 

 



ตัวชี้วัด ประเด็นสอบถามตามมาตรฐาน หลักฐานการเก็บข้อมูล ร้อยละท่ีได้ 

4. สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

 

1. ผู้เรียนที่รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มี
คุณค่า แบบเก็บข้อมูลจากครูที่

ปรึกษา นักเรียน 174 คน 76 

 
2. ผู้เรียนที่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่
ปรึกษา นักเรียน  172 75 

 3. ผู้เรียนที่มีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้เองอย่างถูกต้อง เหมาะสมตาม
วัยได ้

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่
ปรึกษา นักเรียน  204 89 

 
4.นักเรียนที่มีจิตสาธารณะ 

แบบเก็บข้อมูลจากครูที่
ปรึกษา นักเรียน 189 83 

 5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข (ข้อมูลจากอนามัยโรงเรียน) 

ข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน 
นักเรียน 215 คน 94.3 

 6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข 

ข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน 
นักเรียน  224คน 98.2 

 7.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการตรวจ
ร่างกาย การทดสอบเกี่ยวกับการเห็น และ
การได้ยินและมีรายงานผลการตรวจ
ร่างกาย 

 ข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน 
นักเรียน  228คน 100 

 8.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถภาพ/มี
ร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน 
นักเรียน  228คน 100 

เฉลี่ย   90 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด ประเด็นสอบถามตามมาตรฐาน หลักฐานการเก็บข้อมูล ร้อยละท่ีได้ 

2.1   การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

 

1.       มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของ
สถานศึกษา แบบสอบถามฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 100 (มี) 

 2.       กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา 

แบบสอบถามฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 100 

 3.       มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

แบบสอบถามฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 100 

เฉลี่ย   100 

2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 

1. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถามฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 100 (มี) 

 2. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

แบบสอบถามฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 100 

 3. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปี เป็น
รายงานการประเมินตนเองที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 

แบบสอบถามฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 100 

เฉลี่ย   100 

    



ตัวชี้วัด ประเด็นสอบถามตามมาตรฐาน หลักฐานการ
เก็บข้อมูล 

ร้อยละท่ีได้ 

2.3 ด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. สถานศึกษามีการท าสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ/
รายวิชา และกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน 

แผนการสอน
ของครู 100 

 2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติ คิด และสรุปเป็นความรู้และแนวคิดด้วย
ตนเอง 

แผนการสอน
ของครู 100 

 3. สถานศึกษามีการสอนซ่อมเสริม และส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพที่ปรากฏเป็นหลักฐานและตรวจสอบได้ 

บันทึกสอน
ซ่อมเสริม 100 

 
4. สถานศึกษามีระบบการประเมินตามสภาพจริง 

แผนการสอน
ของครู 100 

 5. สถานศึกษามีนโยบาย/แผนการส่งเสริมและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน ID plan 100 

 6. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบนิเทศ 100 

 7. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจ ให้ครูจัดท าแผน
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยครูได้พัฒนา
และน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

แบบบันทึก 
PLC 100 

 8. สถานศึกษามีสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และครอบคลุมความต้องการ
ของผู้เรียน 

หลักสูตร
สถานศึกษา 100 

เฉลี่ย   100 



ตัวชี้วัด ประเด็นสอบถามตามมาตรฐาน หลักฐานการเก็บข้อมูล ร้อยละท่ีได้ 
2.4 การพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
 

ร้อยละของคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากการ
พัฒนาคูปองครู 

แบบส ารวจข้อมูลคณะครู 90.5 
 ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายคุณภาพ

ผู้เรียน แบบส ารวจข้อมูลคณะครู 100 
 ครูที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบบส ารวจข้อมูลคณะครู 100 
 ครูที่มีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน แบบส ารวจข้อมูลคณะครู 90.5 
 

ครูที่เข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล 

แบบส ารวจข้อมูลคณะครู 100 
เฉลี่ย   97.1 
2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ               
 

1. มีแผนการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ 

แบบสอบถามฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 100(มี) 

 2. มีการปฏิบัติตามแผนการจัด
สภาพแวดล้อม 

โครงการ , แบบสอบถาม
ฝ่ายบริหารทั่วไป 100 

 3. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงพอ 
และใช้การได้ดี 

แบบสอบถามฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

100 

 4. มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น 
สวยงาม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

แบบสอบถามฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

100 

 5. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างหลากหลาย 

แบบสอบถามฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

100 

 6. มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

แบบสอบถามฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

100 

เฉลี่ย   100 



ตัวชี้วัด ประเด็นสอบถามตามมาตรฐาน หลักฐานการเก็บข้อมูล ร้อยละท่ีได้ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

 

1. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบออนไลน์อย่างเป็นระบบ 

 
โปรแกรม smss 100 (มี) 

  2. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ  การท า swot 100 

 3.มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการก าหนดจุดพัฒนางานของ
สถานศึกษาในภาพรวมร่วมกัน 
เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ในทุก ๆ ด้าน รายงานการประชุม   100 

เฉลี่ย   100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ             

ตัวชี้วัด ประเด็นสอบถามตามมาตรฐาน หลักฐานการเก็บข้อมูล ร้อยละท่ีได้ 

3.1 การจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้ 

 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       

แผนการจัดการเรียนรู้ , 
แบบส ารวจข้อมูลครู 100 

 2. ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       

บันทึกหลังสอน  , แบบ
ส ารวจข้อมูลครู 100 

    

เฉลี่ย   100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด ประเด็นสอบถามตามมาตรฐาน หลักฐานการเก็บข้อมูล ร้อยละท่ีได้ 
3.2  การใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 

1. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลงานนักเรียน , แบบส ารวจ
ข้อมูลครู 100 

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ , แบบ
ส ารวจข้อมูลครู 100 

เฉลี่ย   100 
3.3   มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
 

1.ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 แบบบันทึกการนิเทศ  100 

3.4   ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

1. ประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริง 

บันทึกหลังสอน , ปพ. 5  , 
สมุดบันทึกความดี ,แบบ
ส ารวจข้อมูลครู   100 

 
2. ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

บันทึกหลังสอน , ปพ. 5  , 
สมุดบันทึกความดี ,แบบ
ส ารวจข้อมูลครู     100 

 
3. น าผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียน 

บันทึกหลังสอน , ปพ. 5  , 
สมุดบันทึกความดี,แบบ
ส ารวจข้อมูลครู      100 

เฉลี่ย 

 

 

100 
 
 
 
 
 



3.5   มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

1. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ  

กิจกรรม PLC ,แบบรายงาน
การพัฒนาคูปอง , SAR 
รายบุคคล ,แบบส ารวจ
ข้อมูลครู      

95.2 

 
2. น าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ข้อมูลสะท้อนกลับ ไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

กิจกรรม PLC ,แบบรายงาน
การพัฒนาคูปอง , SAR 
รายบุคคล ,แบบส ารวจ
ข้อมูลครู      

85.7 

เฉลี่ย   90.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

         

ระดับชั้น 

  
จ านวน  (คน)/ ร้อยละ ของนกัเรียนตามระดับ

คุณภาพ จ านวนนักเรียน 
จ านวน 1 2 3 ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียน 

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ด ี
ร้อย
ละ 

ดี
เยี่ยม 

ร้อย
ละ 

การประเมิน 
  ของโรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีที ่1 50   0 7 14.00 43 86.00 50 
มัธยมศึกษาปีที ่2 43   0 6 13.95 37 86.05 43 
มัธยมศึกษาปีที ่3 34   0 5 14.71 29 85.29 34 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 127 0 0 18 14.17 109 85.83 127 
มัธยมศึกษาปีที ่4 34   0 6 17.65 28 82.35 34 
มัธยมศึกษาปีที ่5 35   0 5 14.29 30 85.71 35 
มัธยมศึกษาปีที ่6 34   0 4 11.76 30 88.24 34 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 103 0 0 15 14.56 88 85.44 103 

รวม 230 0 0 33 14.35 197 85.65 230 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 

         

ระดับชั้น 

  
จ านวน  (คน)/ ร้อยละ ของนกัเรียนตามระดับ

คุณภาพ จ านวนนักเรียน 
จ านวน 1 2 3 ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียน 

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ดี 
ร้อย
ละ 

ดี
เยี่ยม 

ร้อย
ละ 

การประเมิน 
  ของโรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีที ่1 50     9 18.00 41 82.00 50 
มัธยมศึกษาปีที ่2 43     8 18.60 35 81.40 43 

มัธยมศึกษาปีที ่3 34     7 20.59 27 79.41 34 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 127     24 18.90 103 81.10 127 
มัธยมศึกษาปีที ่4 34     6 17.65 28 82.35 34 

มัธยมศึกษาปีที ่5 35     6 17.14 29 82.86 35 
มัธยมศึกษาปีที ่6 34     6 17.65 28 82.35 34 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 103     18 17.48 85 82.52 103 

รวม 230     42 18.26 188 81.74 230 
 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

         

ระดับชั้น 

  
จ านวน  (คน)/ ร้อยละ ของนกัเรียนตามระดับ

คุณภาพ จ านวนนักเรียน 
จ านวน 1 2 3 ผ่านเกณฑ์ 
นักเรียน 

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ดี 
ร้อย
ละ 

ดี
เยี่ยม 

ร้อย
ละ 

การประเมิน 
  ของโรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีที ่1 50     10 20.00 40 80.00 50 
มัธยมศึกษาปีที ่2 43     7 16.28 36 83.72 43 
มัธยมศึกษาปีที ่3 34     6 17.65 28 82.35 34 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 127 0 0 23 18.11 104 81.89 127 
มัธยมศึกษาปีที ่4 34     7 20.59 27 79.41 34 
มัธยมศึกษาปีที ่5 35     6 17.14 29 82.86 35 
มัธยมศึกษาปีที ่6 34     5 14.71 29 85.29 34 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 103 0 0 18 17.48 85 82.52 103 

รวม 230 0 0 41 17.83 189 82.17 230 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 
ที ่ รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

1 งานธุรการฝ่ายบริหารงบประมาณ 4.24 0.54 มาก 

2 งานแผนงานและการจัดสรรงบประมาณ 4.43 0.51 มาก 

3 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 4.19 0.60 มาก 

4 งานบริหารการเงิน - บัญชี 4.05 0.67 มาก 

5 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 4.29 0.56 มาก 

6 งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 4.24 0.44 มาก 

7 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4.00 0.55 มาก 

8 งานจัดระบบการบริหารและบุคลากร  4.33 0.48 มาก 

9 งานสารบรรณ 4.43 0.60 มาก 

10 งานสมาคมผู้ปกครองและครู 4.14 0.57 มาก 

11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.24 0.44 มาก 

12 งานจัดเวรยาม 4.19 0.51 มาก 

13 งานยานพาหนะ 3.95 0.67 มาก 

14 งานสารสนเทศฝ่าย       4.19 0.51 มาก 

15 งานสวัสดิการ 4.14 0.73 มาก 

 เฉลี่ย 4.20 0.57 มาก 

 



สรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

- 

 

 

ที ่ รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

1 งานธุรการฝ่ายบริหารวิชาการ 3.95 0.50 มาก 
2 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 4.00 0.55 มาก 
3 งานทะเบียนและระเบียน 4.24 0.54 มาก 
4 งานวัดผลและประเมินผล 4.24 0.44 มาก 
5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.90 0.62 มาก 
6 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
3.90 0.54 มาก 

7 งานส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ              
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

4.05 0.50 มาก 

8 งานอัดส าเนา 4.33 0.58 มาก 
9 งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 4.05 0.59 มาก 
10 งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.14 0.48 มาก 
11 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.33 0.66 มาก 
12 การด าเนินงานโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 4.24 0.62 มาก 
13 งานแนะแนว 4.10 0.54 มาก 
14 งานรับนักเรียน 4.14 0.36 มาก 
15 ด าเนินงานบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.10 0.44 มาก 
16 งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลคุณภาพการศึกษา 4.05 0.50 มาก 
 เฉลี่ย 4.11 0.54 มาก 



สรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

- 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

1 งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล 4.14 0.36 มาก 

2 งานกิจการนักเรียน 4.38 0.59 มาก 

3 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.38 0.59 มาก 

4 งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณลักษณะของผู้เรียน 4.10 0.44 มาก 

5 งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 4.14 0.48 มาก 

6 งานส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม 4.29 0.56 มาก 

7 งานสวัสดิภาพความปลอดภัย ของนักเรียน 4.24 0.54 มาก 

8 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม  นักเรียน 4.14 0.48 มาก 

9 โครงการ To Be Number One 3.90 0.62 มาก 

 เฉลี่ย 4.19 0.53 มาก 



สรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ที ่ รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

1 งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป 4.19 0.40 มาก 

2 งานพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 4.05 0.67 มาก 

3 งานประชาสัมพันธ์ 4.10 0.62 มาก 

4 งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน 4.10 0.62 มาก 

5 งานโภชนาการ 4.14 0.65 มาก 

6 งานสหกรณ์ร้านค้า 4.29 0.56 มาก 

7 งานโสตทัศนูปกรณ์ 4.52 0.51 มากที่สุด 

8 งานปฏิคม 4.19 0.51 มาก 

9 งานบ้านพักครู  นักเรียน  ภารโรง 3.86 0.73 มาก 

10  งานลูกจ้างประจ า 4.19 0.51 มาก 

11 งานสัมพันธ์ชุมชน และภาคี   เครือข่าย 4.10 0.62 มาก 

 เฉลี่ย 4.16 0.60 มาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

-  

 

 



สรุปผลการประเมินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 

โครงการ 

1. ท่านคิด
ว่าผลการ
ด าเนินงาน/
โครงการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
เพียงใด 

2. มีการ
วาง
แผนการ
ด าเนินงาน
ชัดเจน 
อย่างเป็น
ระบบ 

3. มี
การ
ปฏิบัติ
ตาม
แผนที่
ก าหนด
ไว้ 

4. ความ
เหมาะสม
ของ
งบประมาณ
ที่ใช้ 

5. ความ
เหมาะสม
ของวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

6. ความ
ร่วมมือ
ของ
ผู้ร่วมงาน 

7. ขั้นตอน
การ
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

8. ผลการ
ด าเนินงาน
บรรลุตาม
เป้าหมาย 

เฉลี่ย 

106 พัฒนากลุ่ม
สาระ
คณิตศาสตร์ 4 4 4 4 4 5 4 4 4.125 
101 พัฒนา
บริหารวิชาการ 4 4 4 5 4 5 4 4 4.25 
204 โครงการ
จ้างนักการภาร
โรง 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
205 โครงการ
พัฒนาบุคลากร 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
206 พัฒนา
ธุรการฝ่าย
บริหาร
งบประมาณ 5 5 4 4 5 4 4 4 4.375 
207 งานสาร
บรรณ 5 4 4 4 4 4 4 4 4.125 
701 โครงการ
จ้างแม่บ้าน และ
วิทยากรท้องถิ่น 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
108 พัฒนากลุ่ม
สาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 5 5 4 4 5 5 4 5 4.625 
303 งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 5 5 5 5 5 4 5 4.875 



303 งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 5 5 5 5 5 4 5 4.875 
115 งานสืบสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
206 พัฒนา
ธุรการฝ่าย
บริหาร
งบประมาณ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
206 พัฒนา
ธุรการฝ่าย
บริหาร
งบประมาณ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
208 งาน
แผนงานและ
จัดสรร
งบประมาณ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
208 งาน
แผนงานและ
จัดสรร
งบประมาณ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
108 พัฒนากลุ่ม
สาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 5 5 5 4 4 5 5 5 4.75 
301 งานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 5 5 5 3 4 5 5 5 4.625 
303 งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 5 5 5 5 4 5 5 4.875 



601 โครงการ
พัฒนานักเรียนที่
มีความเป็นเลิศ 5 5 5 5 5 5 3 4 4.625 
604 พัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี 4 4 5 4 4 4 5 5 4.375 
605 อบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 5 5 4 4 4 4 4 5 4.375 
302 ส่งเสริม
พัฒนาทักษะชีวิต 5 5 4 4 4 5 5 5 4.625 
608 โครงการ
ทัศนศึกษา 4 3 4 4 4 5 5 5 4.25 
106 พัฒนากลุ่ม
สาระ
คณิตศาสตร์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
208 งาน
แผนงานและ
จัดสรร
งบประมาณ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
405 งานโสตและ
ทัศนูปกรณ์ 5 4 4 4 4 4 4 4 4.125 
101 พัฒนา
บริหารวิชาการ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
105 พัฒนากลุ่ม
สาระ
วิทยาศาสตร์ 4 4 5 4 4 5 4 4 4.25 
115 งานสืบสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
201 ค่า
สาธารณูปโภค 4 4 4 3 4 4 4 4 3.875 



203 โครงการ
บ ารุงรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์การจัด
การศึกษา การ
สาธารณูปโภค 
และยานพาหนะ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
206 พัฒนา
ธุรการฝ่าย
บริหาร
งบประมาณ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
207 งานสาร
บรรณ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
209 งานการเงิน
และบัญชี 4 3 4 4 4 4 4 4 3.875 
210 งานบริหาร
สินทรัพย์และ
พัสดุ 4 3 4 4 4 4 4 4 3.875 
302 ส่งเสริม
พัฒนาทักษะชีวิต 4 4 5 4 4 4 4 4 4.125 
303 งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
601 โครงการ
พัฒนานักเรียนที่
มีความเป็นเลิศ 4 4 4 2 4 4 4 4 3.75 
604 พัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี 4 4 4 3 4 4 4 4 3.875 
606 โครงการ
ทัศนศึกษา 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
801 โครงการ
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 5 5 5 5 5 5 4 5 4.875 



มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
101 พัฒนา
บริหารวิชาการ 5 5 5 5 5 5 5 4 4.875 
102 โรงเรียน
แกนน าจัดการ
เรียนร่วม 4 5 5 4 4 5 5 5 4.625 
104 พัฒนากลุ่ม
สาระภาษาไทย 5 5 4 4 5 5 5 5 4.75 
115 งานสืบสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 4 3 4 3 4 5 5 5 4.125 
116 พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ส่งเสริมความ
เป็นไทย 5 5 5 4 4 5 5 5 4.75 
117 โครงการ
นาฏศิลป์สู่ชุมชน 5 4 4 4 5 4 4 4 4.25 
118 โครงการ
โรงเรียนในฝัน 5 4 4 4 4 4 5 5 4.375 
601 โครงการ
พัฒนานักเรียนที่
มีความเป็นเลิศ 5 5 5 5 4 5 5 5 4.875 
602 โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 4 4 4 4 5 5 4 4 4.25 
118 โครงการ
โรงเรียนในฝัน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
108 พัฒนากลุ่ม
สาระการงาน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



อาชีพและ
เทคโนโลยี 
202 ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
203 โครงการ
บ ารุงรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์การจัด
การศึกษา การ
สาธารณูปโภค 
และยานพาหนะ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
210 งานบริหาร
สินทรัพย์และ
พัสดุ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
607 โครงการ
การให้บริการ
สารสนเทศ/ICT 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
702 โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 


