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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

1. กระบวนการด าเนินงาน 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป 

ตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐาน  ตัวชี้วัด  และผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา    
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้  โดย
มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบบูรณาการ  การระดมสมอง  การลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  
แบบการใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน  แบบโครงงาน  และเน้นเรื่องการอ่านออกของ
ผู้เรียน การคิดค านวณ และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นหลัก  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนอ่านออก
เขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนให้
ตรงกับศักยภาพของผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  
ได้แก่  ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์  ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  ความเป็นประชาธิปไตยของ
ผู้เรียน  เพ่ือให้อยู่สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน มีการจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  มีโครงการลูกเสือน้อยต้านภัยยาเสพติด  จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามโครงการโตไปไม่โกง  โครงการครู 
D.A.R.E. สถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  กตัญญู  และมีจิต
สาธารณะ  ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยการให้ออกก าลังกาย เพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ  เช่น  การท าพานพุ่ม  
การผลิตของใช้  กระทงใบตอง  การท าเหรียญโปรยทาน การท าอาหารคาวหวาน  เป็นต้น 
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2.  ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ อยู่ ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้  
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑.  วัดผล  ประเมินผล  
และเทียบโอนผลการ
เรียน 

๑. นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนได้รับการวัดและ
ประเมินผลทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   ทุกรายวิชาและทุก
กิจกรรม 
๒. นักเรียนและครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1–6    
น าข้อมูลที่ได้จากการวัดผล
และประเมินผลไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.  นักเรียนทุกคนได้รับการวัดและ
ประเมินผล 
2.  นักเรียนและครูน าข้อมูลที่ได้จาก
การวัดและประเมินผล  มาปรับปรุง
ด้านการเรียนการสอนให้มี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
3.  งานวัดและประเมินผลและงาน
ทะเบียนมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ระบบมากข้ึน 
๔.  มีระบบการด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนเป็นระบบเดียวกัน 

๒. พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ  ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 
3. นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การประกวดกิจกรรมทาง
วิชาการ 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน  ได้รับความรู้จากการเข้าใช้
ห้องสมุด  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน  
ให้บริการนักเรียน  ครู  และผู้เข้าใช้
บริการ ไดร้ับประโยชน์สูงสุด                  
2. นักเรียนรู้จักใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
นอกเหนือจากต าราเรียนในห้องเรียน  
สามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  
๓. ห้องสมุดมีความทันสมัยและดึงดูด
ใจให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการเพ่ิม 
มากขึ้น 

๓. ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ โดยใช้รูปแบบพหุ
ระดับ 

๑. นักเรียนสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้ 
๒. นักเรียนสามารถเขียนสื่อ
ความ สรุปเรื่องที่อ่าน ได้
อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล            

๑. นักเรียนมีทักษะการอ่าน ในคิด
วิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และคิดแก้ปัญหาได้ 
๒.  นักเรียนสามารถเขียนสื่อความ 
สรุปเรื่องท่ีอ่าน ได้อย่างถูกต้อง 
สมเหตุสมผล  
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
 ๓. นักเรียนสามารถอ่าน

ออก-เขียนได้ 
๔. นักเรียนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการอ่านและ
เขียนภาษาไทย    

๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖  
สามารถอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖  
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการอ่านและ
เขียนภาษาไทย สามารถน าไปใช้ในการ
เรียนได้อย่างถูกต้อง     

๔. ส่งเสริมศักยภาพ 
และพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ                                      
(ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน)  
 

๑. นักเรียนโรงเรียน
กาฬสินธุ์-  พิทยาสัย  
มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ สามารถ 
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ   
3. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
4. นักเรยีนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษและภาษาจีน 

1. ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและนักเรียนมีสื่อ 
วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
2. นักเรียนสามารถใช้ค าศัพท์ ประโยค
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ 
3. นักเรียนมีทักษะ ความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนสูงขึ้น 
4. นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษาและแสดงออกได้อย่างถูกต้อง   
5. นักเรียนมีทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาจีนสูงขึ้น 

๕. ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
กิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ 

๑. นักเรียนมีวัสดุฝึกและเข้า
แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ 
๒. นักเรียนได้รับความรู้และ
ทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป์ 
คิดเป็นร้อยละ 90 
๓. นักเรียนมีความสุข ความ
เพลิดเพลินและมีเจตคติท่ีดีในการ
ร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี-
นาฏศิลป์ 

1. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก 
การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์อย่าง
เพียงพอ 
๒. นักเรียนมีทักษะการเล่นดนตรีสากล 
ดนตรีพื้นเมือง- การแสดงนาฏศิลป์ 
3. นักเรียนเห็นความส าคัญของดนตรี-
นาฏศิลป์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
4. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์   และเป็นการสร้างรายได้
ให้แก่นักเรียน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๖. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

  นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ      
(O-NET) สูงขึ้น ร้อยละ 4  
ปีการศึกษา 2560 

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 

๗. อาหารกลางวัน 1. นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่ถูกหลักอนามัย 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
สมบรูณ์แข็งแรงน้ าหนัก  
ส่วนสูง  เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
3. นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุกคน 

1. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 
ทุกคน  
2. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
รอ้ยละ 90 มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์  
แข็งแรง  น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 

๘. อาหารเสริม (นม) 1. นักเรียนได้ดื่มนม 
ที่สะอาดถูกหลักอนามัย 
2. นักเรียนมีสุขภาพ 
แข็งแรง มีพัฒนาการ 
ทางด้านร่างกายสูงขึ้น 

1. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ร้อยละ 100 มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ 
2.  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจใน
การดื่มนม ที่ช่วยพัฒนาร่างกายให้
เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย 

๙. วิถปีระชาธิปไตยสู่
ค่านิยมหลักคนไทย  
12 ประการ 
 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคต์ามหลักสูตร
ของโรงเรียนระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมหลัก 
คนไทย 12  ประการ   
ไดเ้หมาะสมกับวัยเรียนรู้ 
3. นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 

1. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
ร้อยละ 85  มีพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
ร้อยละ 85  สามารถปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมหลักคนไทย 12  ประการ   
ไดเ้หมาะสมกับวัยเรียนรู้  
3. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
ร้อยละ 85  อยู่ร่วมกับเพ่ือนๆ   
ในห้องเรียนและเพ่ือนในโรงเรียนได้   
มีความสามัคคีและมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ  
ช่วยเหลือกันและกัน  
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑๐. พัฒนาการศึกษา
ตามหลักการ “บวร” 
 

1. นักเรียนครูและบุคลากร  
ร้อยละ 90  ได้ร่วมท าบุญ
วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน 
2. นักเรียนครูและบุคลากร
ได้ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามตามวิถี
ชาวพุทธ 

1. นักเรียน  ครูและบุคลากรโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 90  ได้
ร่วมท าบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
และร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
ตามวิถีพุทธ 
2. นักเรียน  ครูและบุคลากรโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณีตามวิธีของชาวพุทธ   

๑๑. แนะแนวให้รู้   
สู่การพัฒนา 
 

๑.  ครูมแีผนการสอน
กิจกรรมแนะแนว 
๒.  ครูมีเอกสารแนว
ทางการจัดกิจกรรม    
แนะแนวเพ่ิมเติม 
๓.  นักเรียนได้รับการ 
แนะแนวที่ถูกต้อง 

๑. ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจการ 
จัดกิจกรรมแนะแนว 
๒. ครูแนะแนวทุกคน มีแผนการสอน 
เอกสารอ่านเพิ่มเติม ใบงาน 
แบบทดสอบ แบบประเมิน ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนว 
๓. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ทุกคน เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น 
สามารถแก้ปัญหา วางแผนในการเรียน 
รู้จักปรับตัว  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 

๑๒. ส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
ในสถานศึกษา 

1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ และออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ  
2. นักเรียนมีน้ าหนัก  
ส่วนสูงและสมรรถภาพ  
ตามเกณฑ์  
3. นักเรียนมีทักษะทางการ
กีฬาที่ดี 

1.  นักเรียนมีสุขภาพกาย มีสุขภาพ 
จิตดี  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รู้จักป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  และ
โรคติดต่อ 
๒. นักเรียนมีผลงานและพัฒนาการ
ทางด้านกีฬา 
 

๑๓. ส่งเสริมคุณธรรม  
เสริมสร้างวินัยต้านภัย
ยาเสพติด 

1.  นักเรียนมีคุณธรรม  
ระเบียบวินัยหลีกเลี่ยงยา
เสพติด  อบายมุข  และมี 
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2.  นักเรียนสามารถน า
ความรู้  และมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีไปปฏิบัติตน 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

1. นักเรียนทุคนได้ร่วมกิจกรรมอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม  เสริมสร้างวินัย  
ร่วมใจต้านยาเสพติด 
2. นักเรียนมีคุณธรรม  ระเบียบวินัย  
และมีค่านิยมอันพึงประสงค์มากยิ่งข้ึน 
3.  นักเรียนสามารถน าความรู้และมี
ทักษะในการด าเนินชีวิตที่ดีไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 



๗๗ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑๔. ปลุกจิตส านึกให้
เยาวชนไทยป้องกันการ
ทุจริต 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔-6 โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย มีวิถีการด ารงชีวิต
แบบพอเพียงสุจริต
รับผิดชอบปลอดอบายมุข
และใช้ความรู้อย่างเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔-6 โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง   
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-6 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  มีวิถีการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงสุจริต
รับผิดชอบปลอดอบายมุขและ 
ใช้ความรู้อย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-6 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์  
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 

 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม 
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น  สามารถเขียนสื่อสารได้ดี  วางแผนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และกล้าแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างดี  สืบค้นหาความรู้จาก
สื่อ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งไหนส าคัญ  สิ่งไหนดี  และจ าเป็น  รวมทั้ง
รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดต่าง ๆ 
เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย  และมีประโยชน์  รักสุขภาพ  นักเรียนสามารถเล่นกีฬาได้  
ยอมรับกติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษาชุมชนและสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ทั้งนี้มีผลการ
ด าเนินงาน  เชิงประจักษ์จากการประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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  ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ ในการ
อ่าน (ป.1 - ป.6)  
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

การอ่านออกเสียง 

ระดับชั้น 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 77.62 20.94 1.44 0.00 
ป.2 70.26 20.92 5.23 3.59 
ป.3 70.94 18.75 6.56 3.75 
ป.4 49.44 39.11 9.22 2.23 
ป.5 56.84 28.15 11.80 3.22 
ป.6 68.86 27.25 3.89 0.00 

รวมเฉลี่ย 64.84 26.32 6.66 2.18 
 

 
 

การอ่านรู้เรื่อง 

ระดับชั้น 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 54.51 36.82 7.94 0.72 
ป.2 13.73 53.27 30.72 2.29 
ป.3 12.19 48.13 38.13 1.56 
ป.4 5.03 38.27 49.72 6.98 
ป.5 2.41 49.33 43.16 5.09 
ป.6 11.68 36.23 44.61 7.49 

รวมเฉลี่ย 15.14 43.75 36.89 4.22 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

การอ่านออกเสียง

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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  ประเด็น ผลการประเมิน 
 

 
 

ความสามารถ  
ในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และและเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

การอ่านรู้เร่ือง

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖

รวมท้ังโรงเรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ ในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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  ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ  
ในการใช้เทคโนโลยี 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 

 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560  
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖

รวมท้ังโรงเรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับสพฐ.

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศ
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  ประเด็น ผลการประเมิน 
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  ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   
ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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  ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

  

 
 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖

รวมท้ังโรงเรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖

รวมท้ังโรงเรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง



๘๔ 
 

 
 

  ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการเมินส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 

 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
ป.1 277 - - - 
ป.2 307 - - - 
ป.3 320 - - - 
ป.4 358 - - - 
ป.5 374 - - - 
ป.6 353 - - - 
รวม 1,989 - - - 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖

รวมท้ังโรงเรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการเมินส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง



๘๕ 
 

 
 

  ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุขภาวะ
ทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม 

 

ระดับชั้น 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้ารว่มโครงการ 

จ านวน
นักเรียน 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม ติดเป็นร้อยละ 

ป.1 277 277 - 100 
ป.2 307 307 - 100 
ป.3 320 320 - 100 
ป.4 358 358 - 100 
ป.5 374 374 - 100 
ป.6 353 353 - 100 
รวม 1,989 1,989 - 100 

  
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖

รวมท้ังโรงเรียน 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง



๘๖ 
 

 
 

๓. จุดเด่น 
            ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้  สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ย
ทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับจังหวัด และสูงกว่าระดับสังกัด สพฐ. ยกเว้นวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  มีสมรรถนะทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖  ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการอ่านรู้เรื่อง  และการ 

เขียนสื่อความ  การน าเสนอ  การอภิปราย  การโต้วาที  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  ผู้เรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ต้องพัฒนาวินัย จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  

๑. กระบวนการด าเนินงาน  
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์ สภาพปัญหา ผลการจัดการ ศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา ข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการ นิเทศ ติดตาม ประเมิน การ จัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุม ระดมความคิดเห็น จากบุคลากร ในสถานศึกษา เพ่ือวางแผน ร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  

พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหา ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
๒. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑. พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ Active 
Learning เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

  ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนตามจุดเน้น
โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นการคิด GPAS 5 STEPs 

1. ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอน เครื่องมือ
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ได้ 
๒. ครูน าเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการคิด GPAS 5 STEPs 
มาปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได ้

๒. ส่งเสริมสุขภาพ 
ในโรงเรียน 

1. นักเรียนได้รับความรู้การ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพและเฝ้า
ระวังพฤติกรรมการเสี่ยง 
2. คร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค   
3. คร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

1. นักเรียนได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพ
และเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสี่ยง 
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ให้เป็นไป
ตาม สุขบัญญัติแห่งชาติ มีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
ท าให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
ได้ดีขึ้น 
2. คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
๓. คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

๓. สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดสิ่งเสพติดและ
อบายมุข 

๑.  นักเรียนสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โรคเอดส์ อบายมุข และ
ปัญหาอุบัติภัยได้ถูกต้อง
เหมาะสม  
๒.  นักเรียนปลอดจากยา
เสพติด โรคเอดส์  อบายมุข  
และอุบัติภัย 
๓.  โรงเรียนมหี้องเรียนสี
ขาวตามมาตรฐานทุกห้อง 
4.  โรงเรียนมกีองลูกเสือ
น้อยต้านยาเสพติด 
5.  แกนน าลูกเสือน้อย 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีและเป็นพลเมืองดีของชาติ 

๑. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ร้อยละ ๙๐  ได้รับค าปรึกษาแนะน าที่
ถูกต้องจากครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น 
และนักเรียนแกนน า สามารถป้องกัน
ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  อบายมุข              
และอุบัติภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๒. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
มีห้องเรียนสีขาวที่มีคุณภาพตาม
มาตรการห้องเรียนสีขาว                   
ทุกห้องเรียน 
๓. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ร้อยละ ๙๐  ให้ความร่วมมือในการ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการ
เสริมสร้างคุณธรรม น าความรู้ และท า
ความดีมากข้ึน 

 
 
 



๘๘ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๓. สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดสิ่งเสพติดและ
อบายมุข (ต่อ) 

๖. ผู้บริหาร ครู  นักเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านยาเสพติด 

 

๔. พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน                                         
( เยี่ยมบ้าน คัดกรอง 
สานใจรักนักเรียน ) 
 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างถูกวิธี
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2. คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานองค์กร
ภายนอก ให้ความร่วมมือใน
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม และห่างไกลจาก
สิ่งเสพติด   

1. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างเป็นระบบและมีความ
เข็มแข็ง 
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กรภายนอก มีส่วน
ร่วมและให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ทุกคน ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่าง
รอบด้านตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4. มีนักเรียนแกนน าการหลีกเลี่ยง
อุบัติภัยต่าง ๆ ชั้นป.4, ป.5, ป.6 รวม
จ านวน 240 คน  

๕. ปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพแวดล้อมและ
สาธารณูปโภค 
 

๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
น่าอยู่ สวยงาม ร่มรื่น  
เหมาะสมเอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
๒. ครู นักเรียน และ
บุคลากรภายในโรงเรียน  
มีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และ
สาธารณูปโภคเพียงพอใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 
๓. โรงเรียนกาฬสินธุ์ 
พิทยาสัย  สามารถปรับปรุง
ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดให้มี
สภาพในการใช้งานได้ เพื่อ
ความสะดวก และปลอดภัย 

1. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   
มีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและ 
มีบรรยากาศที่ดี ให้ความสวยงาม   
ร่มรื่น  เหมาะสมเอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ  เหมาะสม
ต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยยิ่งขึ้น 
3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมส่วน 
ที่ช ารุดให้มีสภาพในการใช้งานได้  
4. ห้องเรียนคุณภาพสายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 -6 ทุกห้องเรียนมี
พัดลมเพดานท าให้บรรยากาศ
ห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน 



๘๙ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๕. ปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพแวดล้อมและ
สาธารณูปโภค (ต่อ) 
 

๔. ห้องเรียนคุณภาพชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2-6 ทุก
ห้องมีพัดลมเพดานท าให้
บรรยากาศห้องเรียนเอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 
๕. ห้องประชุมและอาคาร
อเนกประสงค์มีรูปรัชกาลที่ 
10  ประดับอย่างถูกต้อง 
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ห้องประชุมและอาคาร
อเนกประสงค์มีรูปรัชกาลที่ 10 
ประดับอย่างถูกต้อง 
6. โรงเรียนมีป้ายแสดงความยินดี 
และป้ายแผนผังการบริหารงานของ
โรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
7.  เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายในห้องปฏิบัติการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ปฐมนิเทศนักเรียน
และประชุมผู้ปกครอง   

1. นักเรียนประพฤติและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความรู้  
มีคุณธรรม จริยธรรม  
สามารถการด าเนินชีวิตใน
โรงเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
 

1. นักเรียนและผู้ปกครอง  ได้รับ
ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  ระเบียบ   
ข้อปฏิบัติของโรงเรียน  และนโยบาย
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
 2. นักเรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ด าเนินชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในโรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข 

๗. ปัจฉิมนิเทศและมอบ
หลักฐานทางการศึกษา   
นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่  6 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ทุกคน ได้รับหลักฐาน
การจบการศึกษา 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีความรักความ
ผูกพัน มีเจตคติท่ีดีต่อ
สถานศึกษาสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

1. พิธีมอบหลักฐานการจบการศึกษา
และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประสบผลส าเร็จ
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. นักเรียนเกิดความรักความผูกพัน
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณะครูและ
สถานศึกษาตนเอง 
 

๘. รับเด็กเข้าเรียนตาม 
พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ และรับเด็ก
ย้ายเข้าระหว่างปี                                 
การศึกษา 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐   
ในเขตบริการได้รับ
การศึกษาภาคบังคับ  
๒.  มีนักเรียนประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ ห้องเรียนคุณภาพ
จ านวน ๗ ห้องเรียน 

๑.  ผู้ปกครองทราบระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการและส่งเด็กเข้า
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   
ได้ทันเวลาตามก าหนด  ด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบการรับนักเรียน  
โปร่งใสและยุติธรรม 

 

 

 



๙๐ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๘. รับเด็กเข้าเรียนตาม 
พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ และรับเด็ก
ย้ายเข้าระหว่างปี                                 
การศึกษา (ต่อ) 
 

3. การจัดท าเอกสาร
ทะเบียนนักเรียน 
การย้ายเข้า-ออก เป็น
ปัจจุบัน  
4. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. ประชากรวัยเรียนที่มีอายุย่างเข้า 
ปีที่ ๗  ทั้งในเขตบริการและนอกเขต
บริการได้รับการศึกษาภาคบังคับมีท่ี
เรียนและเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
๓. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
เอกสารทะเบียนนักเรียน  การย้าย 
เข้า–ย้ายออกระหว่างปีการศึกษา  
ตลอดจนการปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  
การศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ   
เป็นปัจจุบัน และทันเวลา 

๙. การพัฒนางานสาร
บรรณโรงเรียนด้วย
ระบบ Smart OBEC 
 

๑. โรงเรียนกาฬสินธุ์ 
พิทยาสัย  มีระบบงาน
ธุรการที่ด าเนินการได้
รวดเร็วถูกต้อง 
ตามระเบียบร้อยละ 95 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมีความ 
พึงพอใจในการรับบริการ
ของงานสารบรรณร้อย 95 

1.  โรงเรียนมีการด าเนินงานสาร
บรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
2.  สามารถค้นหาและจัดเก็บหนังสือ
ราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์และ
แฟ้มเอกสารได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

๑๐. จัดห้องส่งเสริม
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
(Clinic  Learning)    
 

๑. นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการอ่าน  
การเขียน และคิดเลขเป็น 
ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างน้อยร้อยละ ๙๐  
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ๙๐ 

๑. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียน 
การอ่านภาษาไทย การคิดเลขเป็น ให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 

 

 
 

 
 
 



๙๑ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑๑. โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 
 

1. ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ร้อยละ 80 เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
๒. คร ูนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย สามารถ
คัดแยกขยะ น าขยะกลับไป
ใช้ประโยชน์ใหม่ และ
ปริมาณขยะในโรงเรียน
ลดลง 
๓. ครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย มีระบบ
การจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

1. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
สามารถคัดแยกขยะ น าขยะกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ และปริมาณขยะใน
โรงเรียนลดลง 
2. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
มีระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

 
 

๑๒. การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา 

1. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศในระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบ Data 
Management Center   
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์  
ครอบคลุมทุกด้าน  
ร้อยละ 100       
2. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศในรูปแบบ
เอกสาร สามารถน ามาใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนา และวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
ร้อยละ 100 
3. โรงเรียนมีวารสาร
พิทยาสัยสัมพันธ์ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

1. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมีข้อมูล
สารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบ Data Management Center 
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกด้าน
2. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศแก่ครู  บุคลากร  นักเรียน 
และผู้เกี่ยวข้อง  กับสถานศึกษา 
3. โรงเรียนมีวารสารพิทยาสัยสัมพันธ์ 
ภาคเรียนละ 100 เล่ม 

 

 
 



๙๒ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑๓. ติดเครื่องปรับ 
อากาศภายในห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 

๑. ห้องชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 จ านวน 7 ห้อง ได้รับ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
๒. นักเรียน ร้อยละ 90  
มีความสุขในการเรียนรู้  
และสามารถพัฒนาตนเองได้ 
ตามศักยภาพ 
 ๓. บุคลากรครู ร้อยละ 90 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
สามารถใช้ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้ และ สามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามศักยภาพ 

๑๔. สรรหา คัดเลือก 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. โรงเรียนมีบุคลากร
เพียงพอเกิดความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการมี
คุณภาพตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนได้เรียนรู้จากครู
ที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีความถนัดในสาขาวิชา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพและส่งเสริมผู้
ที่มีความสามารถพิเศษอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. มีบุคลากรเพียงพอเกิดความ
คล่องตัวในการการบริหารจัดการ 
มีคุณภาพตามโครงการ 
2. มีครูสอนตรงตามความสามารถ 
ความถนัดท าให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น   
3. โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการมี
คุณภาพตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

๑๕. ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

๑. ผู้บริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
จ านวน  ๑๐๐ คน  สามารถ
น าความรู้และทักษะ
ประสบการณ์ตรงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการจัดการศึกษา 

๑.  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย  น าความรู้และ
ประสบการณ์ตรง  จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
๒.  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย  ได้น าผลสรุปจาก
การประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัตกิาร 



๙๓ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑๕. ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน (ต่อ) 

๒. ผู้บริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   
ร้อยละ  ๘๐  สามารถ
พัฒนาตนเองในด้านการ
บริหารจัดการ  และจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

มาปรับปรุงแก้ไขและจัดการศึกษาใน
โรงเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
 

๑๖. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ  และมี 
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา
ตนเองและผู้เรียน 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับการอบรม ประชุม 
สัมมนา  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๑๗. สร้างขวัญก าลังใจ
สายใย  ด า – ชมพู 

๑. บุคลากรเกิดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ที่ดีข้ึน 
๒.  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ความห่วงใยและสร้างเสริม
ก าลังใจในการท างาน 
 

1. ครูและบุคลากรของโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัยทุกคนมีขวัญและ
ก าลังใจ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
แรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความ
ภาคภูมิใจเต็มตามศักยภาพ 

๑๘. จัดท าแผนปฏิบัติ
การพัฒนาการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๑. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จ านวน ๑๕ เล่ม 
๒. โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัยมีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๑.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมี
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๐ แบบมีส่วนร่วม 
๒.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมี
เครื่องมือก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนและบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



๙๔ 
 

 
 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑๘. จัดท าแผนปฏิบัติ
การพัฒนาการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (ต่อ) 

 ๓. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมี
แผนปฏิบัติการในการก าหนด
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปี
การศึกษา ๒๕60  สามารถมอบหมาย
หน้าที่ในการปฏิบัติงานแก่คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๙. จัดซื้อ  จัดจ้างและ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
การศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

๑. คร ู๘๕ คน นักเรียน 
๒,๐20  คน มีวัสดุ ฝึก 
สอน สอบใช้อย่างเพียงพอ 
๒. คร ูนักเรียน ร้อยละ ๙๐ 
มีวัสดุ ฝึก สอน สอบ ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ครูมีวัสดุ  ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
๒. วัสดุ  ครุภัณฑ์ของโรงเรียนอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ทุกรายการ 
๓. นักเรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๒๐. งบกลางเพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

๑. โรงเรียนด าเนินการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ตาม ระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมายที่  
เกี่ยวข้อง 

๑. โรงเรียนได้ด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
๒. การใช้จ่ายงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ราชการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุกประการ 
 

๒๑. การด าเนินงานตาม
นโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                            
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. นักเรียนมีความรู้ทักษะ
กระบวนการตามเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ จาก
การเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้ง
หนังสือเรียน  แบบฝึกหัด  
อุปกรณ์การเรียน  และการ
จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติต่างๆ  
เสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
๒. นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์จากการจัด
กิจกรรมวิชาการ  และ
กิจกรรมทัศนศึกษา 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน
รายการหนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน  
ครบทุกคน 
๓. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียนทุกคน 
๔. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยได้จัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบ 
ทุกคนทุกชั้นเรียน 
 

 
 



๙๕ 
 

 
 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
 ๒๑. การด าเนินงาน
ตามนโยบายการ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานปีงบประมาณ                           
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ) 

๓. นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  จากการจัด
กิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม/ลูกเสือ/ 
ยุวกาชาด 
๔. นักเรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร (ICT)   เพ่ือการ
แสวงหาความรู้และการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
๕. นักเรียนมีความสามารถ 
ทักษะ  และคุณลักษณะ
ตามจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกระดับโดย
เน้นการเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ การใช้
สื่อและอุปกรณ์การเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 

 
๓. จุดเด่น  

  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ  ประชุมที่
หลากหลายเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้ องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกการอบรมครู
ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

๔. จุดควรพัฒนา  
  ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน  
  ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา  



๙๖ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการด าเนินงาน 

  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณา
การ การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้เพ่ิมเวลารู้สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน การ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครูมี
การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และได้รับการ
ตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียน   
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้  
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑. ส่งเสริมการอ่าน 
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 
 
 

1. จัดหาหนังสือ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร  วารสาร วัสด ุ
ครุภัณฑ์ เข้าห้องสมุดอย่าง
เพียงพอ  มีวัสดุส านักงาน
ห้องสมุดตามความต้องการ
และความจ าเป็น 
2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
3. นักเรียนและครูร้อยละ 85 
สามารถสืบค้นจากแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ 
4. ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทย
บริการพร้อมให้บริการ 
แก่นักเรียนและครูร้อยละ 
100 

1. นักเรียน ครู และบุคลากรทั่วไป ได้รับ
ความรู้จากการเข้าใช้ห้องสมุด   
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน   ให้บริการ
นักเรียน  ครู  และผู้เข้าใช้บริการ ให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด                  
2. นักเรียนรู้จักใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
นอกเหนือจากต าราเรียนในห้องเรียน 
สามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
 3. ครูและนักเรียนให้ความส าคัญของการ
หาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุด 
และการด าเนินงานของห้องสมุดได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความพร้อมทุกๆด้าน 
 4.  ห้องสมุดมีความทันสมัยและดึงดูดใจ
ให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น 

 
 



๙๗ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๒. นิเทศแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่การบริหาร
จัดการคุณภาพ  

1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 
และจัดกิจกรรมตามนโยบาย  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
2. ครูได้รับการนิเทศ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผล
ไปปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓   
4.  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  
และ (O-NET)  ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6   
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ของระดับประเทศ 

1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการ
จัดการเรียนรู้ 
แบบบันได 5 ขั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูน าผลการนิเทศการสอนไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ (NT) และ (O-NET)   
มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
 

๓. เปิดบ้านวิชาการ 
(Open House) 

1. ครูและนักเรียนมีศักยภาพ
ในการท างาน มีผลงานน ามา
แสดง 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์คุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ครูและนักเรียนได้น าเสนอผลผลิตทาง
วิชาการในรอบปีที่ผ่านมา  
2. นักเรียนได้แสดงความสามารถ  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การท างานเป็น
หมู่คณะ  โดยผ่านการน าเสนอด้วย
โครงงาน การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) และ
ผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
3. ได้รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา
และเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการให้กับ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. เพลินวิชาการผ่าน
ค่ายเรียนรู้ 

1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพใน   
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
 



๙๘ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๔. เพลินวิชาการผ่าน
ค่ายเรียนรู้ (ต่อ) 

2. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 
3. นักเรียนทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายเรียนรู้ 

3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
ทักษะการท างานเป็นทีม และสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
 

๕. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 

1. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง
กับหลักสูตรของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
2. มีการด าเนินการพัฒนา ติดตาม
ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้เหมาะกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
นักเรียนมีการน าหลักสูตรสถานศึกษาไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีการ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้
ได้มาซึ่งหลักสูตรอันพึงประสงค์ ได้
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) 

๖. พัฒนาและส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิด
ทางคณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
 1-6 ร้อยละ 80 มีทักษะ
กระบวนการคิดและมีเทคนิคการ
คิดเลขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 2 ห้องเรียน ได้รับการ
เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ
เปิด (Lesson Study & Open 
Approach)  

1. นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกทักษะ
กระบวนการคิดและมีเทคนิคการ 
คิดเลขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
คิดอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาได้อย่าง
มีเหตุผล 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
4. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 



๙๙ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๗. พัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่
ความเป็นเลิศ 
 
 
 

1. มีสื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็น และ
หลากหลาย เพียงพอต่อความ
ต้องการตามหลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือ
ตอบสนองความสนใจ 
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
และความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบ
ยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมี
ความคิดอย่างองค์รวม 
4. นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข สามารถพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

1. มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ที่จ าเป็น และหลากหลาย เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
2. นักเรียนมีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด  
คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิด 
อย่างองค์รวม  
4. นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข สามารถพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 

๘. พัฒนาทักษะวิชาชีพ
และเทคโนโลยี   

๑. นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท าขนมไทย  
และการประดิษฐ์พานพุ่ม
สักการะจากใบตองได้อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๕  
๒. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพเสริม
รายไดร้ะหว่างเรียน   
อย่างน้อยร้อยละ  ๗๐ 
๓. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือ
ตอบสนองความสนใจและ
ความสามารถทางด้านการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของผู้เรียน    

๑. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและ
ฝึกปฏิบัติจริง 
๒. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์
ในการท าขนมไทย และประดิษฐ์พาน
พุ่มสักการะจากใบตองได้ 
๓. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้
ระหว่างเรียน 
๔. ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๗ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๙. พัฒนาทักษะวิชาชีพ
และเทคโนโลยี   
 
 
 

๑. นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท าขนม
ไทย  และการประดิษฐ์ 
พานพุ่มสักการะจากใบตอง
ได้ อย่างน้อยร้อยละ ๘๕   
๒. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประกอบ
เป็นอาชีพเสริมรายได้  
ระหว่างเรียน  อย่างน้อย
ร้อยละ  ๗๐ 
๓. นักเรียนมีทักษะด้านการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี   
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  สามารถ
น าความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆมาใช้พัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก   
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและ
ฝึกปฏิบัติจริง 
3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ใน
การท าขนมไทย และประดิษฐ์พานพุ่ม
สักการะจากใบตองได้ 
4.  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ระหว่าง
เรียน 
5.  ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้ง
ที่ ๖๗ 
    
 

๑๐. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ ICT 

  ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายในโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัยให้ใช้การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
๒. ระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูงที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
3. นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๑. คัดกรองเพ่ือค้นหา
และพัฒนาเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทาง
การศึกษา 
 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการ
คัดแยก  คัดกรอง เด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ  9 
ประเภท และพัฒนาตาม
แผน IEP และ IIP อย่าง
เหมาะสม 
๒. ครูผู้สอนคัดแยก   
คัดกรอง เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษและพัฒนา
ตามแผน IEP และ IIP  
อย่างน้อยร้อยละ  8๐ 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ และเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อการจัดการศึกษาพิเศษ
เรียนร่วม  ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับผู้เรียนทุกคน  โดยถือว่าผู้เรียนทุกคน
มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียม
กัน 
๒. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยก  คัดกรอง การจัดท า  IEP  
และ  IIP  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม 
กับผู้เรียน 

 
 



๑๐๑ 
 

 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑๒. กิจกรรมวันส าคัญ 
 
 
 

1. นักเรียนเข้าร่วมใน
กิจกรรมวันส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ 
ขนมธรรมเนียมประเพณี
ไทย และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3. นักเรียนได้จัดท าป้าย
นิเทศเก่ียวกับวันส าคัญ
ต่างๆ 

1. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ร้อยละ 90 เข้าร่วมในกิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ ที่โรงเรียน ชุมชน หรือ
หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ร้อยละ 95 มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ร้อยละ 90 ได้เผยแพร่ความรู้ด้วยการ
จัดท าป้ายนิเทศเก่ียวกับวันส าคัญต่างๆ 
มีความภาคภูมิใจ และร่วมกันอนุรักษ์ 
ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย 

๑๓. เข้าค่ายพักแรมและ
เดินทางไกล ลูกเสือ- 
ยุวกาชาด 

๑. นักเรียนสามารถท างาน
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
๒.นักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน 
๓. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือและ  
ยุวกาชาดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๙๕ 

๑. ลูกเสือและยุวกาชาด  มีความรู้  
ความเข้าใจ  มีความรับผิดชอบ  
อดทน  และปรับปรุงตนเองให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๒.  ลูกเสือและยุวกาชาด  ได้รับ
ประสบการณ์ตรงโดยการฝึกและ
ทดสอบในสถานที่ที่เหมาะสม 

 
๑๔. เที่ยวทั่วไทย   
ไปเพื่อเรียนรู้ 

1. นักเรียนร้อยละ ๙๐   
ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่าง
หลากหลายจากสถานที่และ 
ประสบการณ์จริงอย่างมี
ความสุขอย่างน้อย  ๑  
ครั้ง/ปีการศึกษา 
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๙๐  
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนและน าความรู้ 
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. นักเรียนทุกคนได้  เรียนรู้นอก
ห้องเรียนอย่างหลากหลายจากสถานที่
และประสบการณ์จริงอย่างมีความสุข
อย่างน้อย  ๑  ครั้ง/ปีการศึกษา 
๒. นักเรียนทุกคนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓. นักเรียนทุกคนเกิดความรัก   
ความหวงแหนและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นตนเอง 
 

 
 
 



๑๐๒ 
 

 
 

3. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีคณะกรรมการ
วิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าให้ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้
เป็นอย่างดี 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการด าเนินงาน 

โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)  
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน 3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 8) 
โรงเรียนด าเนินการพัฒนา คุณภาพอย่างต  ่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐาน
และ สรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตาม ประเมินโครงการและ กิจกรรม
สรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท า แบบส ารวจความพึง
พอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการ  
ศึกษา อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี เยี่ยม  และคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง   ชุมซนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ อยู่ ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้  
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑. ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนมีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ๘ องค์ประกอบ 
๒. โรงเรียนได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและผ่านการ
ประเมิน 
๓. จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
และเผยแพร่ผลงานการ
ด าเนินงาน 

  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และม ีการประเมินคุณภาพภายใน ตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  8 
องค์ประกอบ  

๒. พัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียน 
 

 ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนร้อยละ  80  
มีแหล่งสืบค้นข้อมูล   

1. โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่สมบรูณ์  
มีประสิทธิภาพ  เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว 
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
และบุคคลอ่ืน สามารถเข้าดูข้อมูลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน ได้รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน
สถานศึกษา 

๑.  บุคลากรที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานทั้ง ๔ 
กลุ่มบริหารงาน 
๒.  กลุ่มงานทั้ง  ๔ กลุ่ม
บริหารงานมีการด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๑. การจัดวางระบบควบคุมภายใน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  และ
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
๒. โรงเรียนรายงานผลการควบคุม
ภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีการ
ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง   
และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวด
ระยะเวลา 
๓. การด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 



๑๐๔ 
 

 
 

3. จุดเด่น 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้น 
การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ที่ซัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

4. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ 
ข้อมูลย้อนกลับแก ่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๓ ดี ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี   
    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 

การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 8๖.๒๙ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๓.๐๒ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๑.๕๙ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ 
สอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐.๖๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ 
ท างาน 

ร้อยละ ๙๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 

ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 9๙ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
  

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 9๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๖.๗๘ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
 คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ 
 อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม   

  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้  
 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   



๑๐๖ 
 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล   

 สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ ๔  ดีเยี่ยม   

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
 สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิด
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป   

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ 

ร้อยละ 8๕ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๗ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 
ประสิทธิผล 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

สรุปผลการประเมิน ๔ มาตรฐาน ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี
เยี่ยม ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
              สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน จนมี
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ        
(O-NET) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับเขตพ้ืนที่และ
ระดับจังหวัด และสูงกว่าระดับสังกัด สพฐ. ยกเว้นวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และ



๑๐๗ 
 

 
 

ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถนะ
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน  การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
เป็นไปตามหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ 
และช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  มีการประเมินผลตามสภาพจริง สถานศึกษา
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่า งดี และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 


