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กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองตูมวิทยา 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหนองตูมวิทยา ได้รับการรายงานการจัดท ารายงาน 

ประจ าปี ๒๕๖2 เป็นรายงานรายงานผลการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้โรงเรียนเสนอ        
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอกต่อไป  
 
        

 
 
              

         (นายสมาน  เพียรชัย)               
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           

  โรงเรียนหนองตูมวิทยา     

                           ๓๐ เมษายน ๒๕๖3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 
                  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา          
ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนหนองตูมวิทยา 
ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ในปีการศึกษา ๒๕๖2 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยแบ่งการประเมินเป็น ๓ ด้าน คือ  
                  ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                  ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
                  ๓. ด้านการะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
                  ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา       
ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด    
และสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป                       
      
 

 
 
                                                   (นายสรายุทธ  เกษรพรหม) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา รักษาการในต าแหน่ง 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา 
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พื้นฐานโรงเรียนหนองตูมวิทยา 

 

ค าน า 
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 - แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีโรงเรียนหนองตูมวิทยา                

  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 - ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    
   
   

 
 
 
 
 



 

 

 
บทสรปุผูบ้รหิาร 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
            ช่ือโรงเรียนหนองตูมวิทยา  ท่ีต้ังเลขท่ี ๙๙  หมู่ ๕  ต าบลหนองตูม  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ โทรศัพท์  ๐๕๕  ๖๕๕๒๔๓  โทรสาร  ๐๕๕  ๖๕๕๒๔๓   
e-mail nongtoomwittaya2557@outlook.com เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
จ านวนบุคลากร  ผู้บริหาร ๑ คน  ครูผู้สอน ๑6 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน 
 

                     ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ท้ังนี้ 
เพราะ 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  อยูใ่นระดับ ดี 
                   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    อยู่ในระดับดี 
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  คือ 
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนคือ  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร  
และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีมมาใช้ใน
การสร้างส่ิงใหม่  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในการท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน คือ     
           ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก 
ตามสถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  นักเรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบคุคล มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี รวมไป
ถึงด้านอารมณ์  สังคม และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย  
  
       
 
 



 

 

 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการพัฒนาคือ 
       สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง  มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการ ศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ มีบริการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาการหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน เช่ือโยงวิถีชีวิตจริง  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของ
ครูและสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการพัฒนาคือ 
       สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้และ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  ครูผู้สอนมีการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้าง
บรรยากาศท่ีดี และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริมเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ครูร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีของสถานศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
 
             ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
             ช่ือโรงเรียนหนองตูมวิทยา  ท่ีต้ังเลขท่ี ๙๙  หมู่ ๕  ต าบลหนองตูม  อ าเภอกงไกรลาศ   
จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘  โทรศัพท์  ๐๕๕  ๖๕๕๒๔๓    
โทรสาร  ๐๕๕  ๖๕๕๒๔๓   e-mail  nongtoomwittaya2557@outlook.com  เปิดสอนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
                

    ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
                    ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง อื่น ๆ 
ปีการศึกษา ๒๕62 ๑ ๑6 1 1 ๑ 

 
   ครูประจ าการ (ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖2) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก 
สอนวิชา 

 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป ี
๑ นายสรายุทธ  เกษรพรหม 53 30 ผู้อ านวยการ/ชนพ. กศ.ม. การบริหารการศึกษา - 4/60 
๒ นายสรรเสริญ  วงษ์ปัน ๕9 ๓7 ครู/ชนก. คบ. วทิยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 7/68 
๓ นางสาวบุญลือ  โชติมน ๕7 27 ครู/ชนพ. คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 10/84 
๔ นางนันทิรัตน์  พวงเงิน ๕3 ๒9 ครู/ชนพ. วท.บ. เกษตรศาสตร์ การงานอาชีพ 6/54 
๕ นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม ๔7 ๑8 ครู/ชนก. กศ.ม. หลักสูตรและการสอน สุขศึกษา 5/30 
๖ นายเข็มเพชร ชาติพิมาย ๔6 ๒2 ครู/ชนก. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ 4/24 
๗ นางสาวประทุมพร  สร้อยช่ือ ๔3 10 ครู/ชนพ. ศษ.ม การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 14/120 
๘ นางสาวธัญยธรณ์ ทองศิริธนารัตน์ ๔3 9 ครู/ชนก. ศษ.ม การบริหารการศึกษา เคมี 12/114 
๙ นางวิลาวัณย์  นุ้ยเงิน ๓8 10 ครู/ชนก. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 15/132 

๑๐ นางกัญปณต   จันทร์ธีระกุล 40 ๑5 ครู/ชนพ. กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์ 10/132 
๑๑ นางสาวจินตนา  มั่นคง ๓5 6 ครู  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 12/114 
๑๒ นางสาวราตรี  ทองอ่อน ๓5 9 ครู/ชนก. ศษ.ม การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 13/120 
๑๓ นางสาวกัญจนพร  ดวงมะโน ๒9 4 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 7/80 
๑๔ นางสาวอัยลดา  เงินขาว ๒8 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 6/60 
15 ว่าท่ีร้อยตรี อภิศักดิ์  เจียมสันต์ 27 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 5/42 
16 นางสาวเมธาวี  รุ่งสถาพร 29 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 7/72 
17 นางสาวฉัตราพร  ธรรมสิทธิ์ 25 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 7/60 

 

    จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก   ๑5  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙3.75 

 จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด     ๑  คน   คิดเป็นร้อยละ  6.25 



 

 

                    พนักงานราชการ (ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖2) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา จ้างด้วยเงิน 

1 นายอาทิตย์  อาจกล้า ๒9 3 ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา สพฐ. 
 

                 ครูอัตราจ้าง (ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖2) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวพรนิภา  สังข์ทอง ๒8 5  คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ สพม. 
๒ MISS. Sarah Jill Cabanal Losaria ๒5 1ปี ๙ เดือน B.Sp.Ed. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ปตท. 
                     

   ครูธุรการ (ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖2) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวเนตรดาว  ภู่ระหงษ์  ๒๗ ๓ บช.บ. การบัญชี - สพฐ. 

              

    ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
ระดับ จ านวน (คน) 

ปริญญาตร ี 8 
ปริญญาโท 9 

 

 ๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(คาบ/สปัดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา 1 5.00 
๒. คณิตศาสตร์ 2 19.50 
๓. วิทยาศาสตร์ 3 15.67 
๔. ภาษาไทย ๒ 17.00 
๕. ภาษาอังกฤษ 3 14.00 
๖. สังคมศึกษา 2 16.50 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ 14.00 
๘. ศิลปศึกษา 2 12.50 
๙. พลศึกษา  3 12.67 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  
       ๑) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๖2  รวม  225  คน (ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖2) 
       ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  225  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ 26 17 43 21.5 

ม.๒ ๒ 31 21 52 26 

ม.๓ ๒ 29 28 57 28.5 

ม.๔ ๒ 14 11 25 12.5 

ม.๕ ๒ 9 13 22 11 

ม.๖ ๒ 16 10 26 13 

รวมทั้งหมด ๑๒ 125 100 225 - 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนแยกชาย-หญิง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

ชาย หญิง



 

 

 

 ๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ศิลปศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6



 

 

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

                 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
             ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 

คะแนนเฉลี่ยระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 50.91 19.49 28.97 26.73 

จังหวัด 54.59 25.37 29.62 30.61 

สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 

ประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
  

 
 
หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียทุกวิชาของนักเรียน ต่ ากว่า คะแนนเฉล่ียท้ังระดับจังหวัด  สังกัด สพฐ. และ  
      คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖2

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ



 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

คะแนนเฉลี่ยระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 32.23 15.42 23.48 31.04 21.61 

จังหวัด 40.83 22.80 28.02 34.82 25.67 

สพฐ.ท้ังหมด 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 

ประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
 

 

 หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียทุกวิชาของนักเรียน ต่ ากว่า คะแนนเฉล่ียท้ังระดับจังหวัด  สังกัด สพฐ. และ 
        คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ



 

 

     ๒)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕61-
๒๕๖2 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕61-๒๕๖2 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

รายวิชา ปี กศ. ๒๕๖1 ปี กศ. ๒๕๖2 
ผลต่าง ปี กศ. 
๒๕61-๒๕๖2 

ภาษาไทย ๕๐.๕๕ 50.91 0.36 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๑๙ 26.73 2.54 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๓๕ 19.49 -3.86 

วิทยาศาสตร์ ๓๒.๓๒ 28.97 -3.35 
รวมเฉล่ีย ๓๒.๖๐ 31.53 -1.08 

 

 
 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน มีพัฒนาการสูงขึ้น  
 
 
 
 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉล่ีย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕61-๒๕๖2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปี กศ. ๒๕๖1 ปี กศ. ๒๕๖2



 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา ๒๕61-๒๕62 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

รายวิชา ปี กศ. ๒๕๖1 ปี กศ. ๒๕๖2 
ผลต่าง ปี กศ. 
๒๕61-๒๕๖2 

ภาษาไทย ๓๗.๕๐ 32.23 -5.27 
สังคมศึกษา ๓๒.๒๓ 31.04 -1.19 
ภาษาอังกฤษ ๒๓.๘๕ 21.61 -2.24 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๒๓ 15.42 -8.81 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๕๗ 23.48 -4.09 

รวมเฉล่ีย ๒๙.๐๘ 24.76 -4.32 
 

 
 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียทุกวิชาของนักเรียน ลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
             

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉล่ีย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕61-๒๕๖2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปี กศ. ๒๕๖1 ปี กศ. ๒๕๖2



 

 

๑.๖ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
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ส่วนที่ ๒  ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ดี 

 ๑. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ

ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นความสามารถใน การอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิด
ค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ครูทุกคน
ให้มีความสามารถในการหาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่  ห้องสมุดพอเพียง (กิจกรรมปัญญ์พอดี) และจัดโครงการพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละช้ัน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศ ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการท้ังในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมติวหรือส่งเสริม
นักเรียน กิจกรรมแก้ไขความบกพร่องผู้เรียนทางด้านการอ่าน และการเขียนทุกระดับช้ัน สถานศึกษาส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ท้ังด้วยตนเองและ
ท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ แนวคิด โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต  โครงการทักษะอาชีพ ให้นักเรียนทุกช้ันเรียน ลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมซึ่งท่ี
ช้ันเรียนจัดท าโครงงานคุณธรรม สถานศึกษายังมีการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การส่ือสาร เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดท าเอกสารเผยแพร่    
การสืบค้นข้อมูล ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เป็นต้น 

นอกจากนี้สถานศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา สภาพแวดล้อมน่าอยู่ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาคนดีสู่สังคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีการด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมตลอดจน เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม  ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น  โครงการคุณธรรมจริยธรรม  
โครงการป้องกันแกไ้ข/ปัญหาสารเสพติด/เพศศึกษาในสถานศึกษา กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมออมทรัพย์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรให้เหมาะสมกับช่วงวัยพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินยั ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว การศึกษาต่อการดูแลสุขภาวะจิตและการค้นพบตนเอง 



 

 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยมีการร่วมมือกับวทิยาลัย  
สารพัดช่าง จัดกิจกรรมนานาอาชีพ  เป็นต้น 
 
 

  ๒.  ผลการด าเนินงาน 
            ผลจากการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  การ
เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน อยู่ในระดับ พอใช้  ผู้เรียน
มีความสามารถ ในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  อยู่ในระดับพอใช้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ท่ีได้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในสร้างส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต อยู่ในระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนบรรลุและมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ อยู่ในระดับดี  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ อยู่ในในระดับดี  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียน
มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมท้ังภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  
ประเพณี (อย่างหลากหลาย) อยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น มีการป้องกันและปฏิบัติต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพอย่าง
ถูกวิธี อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

ดี 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1. ความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน  
การส่ือสารและการ
คิดค านวณ  
ระดับ พอใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนร้อยละ 53.31  มีความสามารถในการอ่าน เขียนและส่ือสารภาษาไทย     
ได้เหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 53.50  มีความสามารถในการอ่าน เขียนและส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ได้เหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 64.17 มีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับ
ช้ันในระดับดี 

 
 

2. ความสามารถ ใน
การวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน 

- นักเรียนร้อยละ 81.05 สามารถคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในระดับดี 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในระดับดี (ระดับ 2 ขึ้นไป)
รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์



 

 

ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
ระดับดี 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
3. ความสามารถ 
ในการสร้าง
นวัตกรรม 
ระดับ ดีเลิศ 

นักเรียนร้อยละ  84.51 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและ
การท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ๆ       อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ในระดับดีและมี
ผลงานนวัตกรรม  ท่ีได้รับการยอมรับในระดับจังหวัดหรือเขตพื้นท่ีหรือระดับชาติ 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนที่อยู่ในระดับดี (ระดับ 2 ขึ้นไป)

อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน วิทยาศาสตร์
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนที่อยู่ในระดับดี (ระดับ 2 ขึ้นไป)

IS โครงงาน ศิลปะ



 

 

4.ความสามารถ    
 ในการใช้ 
 เทคโนโลยี 
 สารสนเทศและ 
 การส่ือสาร 
ระดับยอดเยี่ยม 

 

- นักเรียนร้อยละ 92.90 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานในระดับดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
5. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
ระดับ ดี 

- นักเรียนร้อยละ 73.21 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 
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ระดับ ดี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
ของนักเรียนที่อยู่ในระดับดี (ระดับ 2.5 ขึ้นไป)

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียนที่อยู่ในระดับดี
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6. มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 

ระดับ ดี 

- นักเรียนร้อยละ 74.14  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ  
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 
- นักเรียนร้อยละ 97.59  มีเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดี 
 

 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.๒ คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน: 

ยอดเยี่ยม 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1. การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีงาม
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
ระดับ ยอดเยี่ยม 

- นักเรียน ร้อยละ 94.51  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนหนองตูมวิทยาในระดับดี 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ระดับดี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอังพึงประสงค์



 

 

 
 

2. ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
ระดับ ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะ ข้อ 5 และ 7 
- นักเรียนร้อยละ 94.51 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์รักความเป็นไทยมีความภาคภูมิใจ

ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทย ในระดับดี 

- นักเรียนร้อยละ 94.51 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมปิัญญาไทยในระดับดี 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
3. การยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
ระดับ ดี 

- นักเรียนร้อยละ 78.96 ยอมรับและอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ 
ในระดับดี 
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4. สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิต
สังคม 
ระดับ ยอดเยี่ยม 

- นักเรียนร้อยละ 90.81  มีความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและผู้อื่น การป้องกันและปฏิบัติต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะ
ในการด าเนินชีวิต 

 

 
 

  

 

 

๓.  จุดเด่น 
     ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ท้ังด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมี
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในการท างานอย่างสรา้งสรรค์และมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในระดับดี (ระดับ 2 ขึ้นไป)
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
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คุณภาพ  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ท่ีได้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในสร้างส่ิงใหม่ๆ เป็นแนวความคิดในรูปแบบโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนหนองตูมวิทยา ยังคงต้องเร่งพฒันาเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ให้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  และ
จะต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ
ต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ ให้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา และ
ส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น การท างานหรือ
งานอาชีพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการและสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ระดับคุณภาพ : ดี 

๑.  กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ 
ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน รายงานกิจกรรม รายงานโครงการ 
การท ารายงานประเมินตนเองของบุคลการในสถานศึกษา (SAR)  

 ๒. ผลการพัฒนา 
     สถานศึกษาได้จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ  
พันธกิจอย่างชัดเจน  สามารถด าเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ สถานศึกษาบริการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาการหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ



 

 

เช่ียวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของครูและสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางาน  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 
 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   - โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีก าหนดไว้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม   

           - โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น       

 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

 - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วยส่วนของการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนฯไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

         - โรงเรียนมีระบบพัฒนางานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีหลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับนักเรียนทุกคน  

         - โรงเรียนมีระบบพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้  

         - โรงเรียนมีระบบการจัดการสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเหมาะสม  เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

         - โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม   
 
                    2.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                     - โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
                     - โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีเน้นนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกคน ด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
                    ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

          - ครูทุกคนมีจ านวนช่ัวโมงการอบรมพัฒนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
                    ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    



 

 

                     - โรงเรียนมีการสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  
                     - โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อสืบค้นข้อมูลได้
รวดเร็ว  
                    ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
                       - โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ   
 
 ๓. จุดเด่น 
        สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้การสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนพัฒนาเพื่อความเช่ียวชาญ  มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลจัดสภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อต่อการบริหารจัดการและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน  
 เช่น การพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี  
 
 ๔. จุดควรพัฒนา 
  ควรบูรณาการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย จุดเน้นแนวตามทางการปฏิรูปการศึกษาอื่นๆ 
จากต้นสังกัด/หน่วยงานอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อลดจ านวนโครงการ/กิจกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เวลาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็ส าคญั 

ระดับคุณภาพ : ดี 

 ๑.  กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก  สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความ



 

 

ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระซึ่งมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมี กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต    โครงการนิเทศงาน
วิชาการแสดงผลงานครูและผลงานนักเรียน การน าเสนอโครงงานของนักเรียน   นักเรียนทุกคนได้รว่มสรุปองค์
ความรู้ท้ังด้านวิชาการ การเลือกอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ  สถานศึกษาพัฒนาการ ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย โดยมี โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระซึ่งมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโดยการน าส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มีโครงการส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเตอร์เน็ตโรงเรียน มีระบบเครือข่าย Internet ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้ ทุกพื้นท่ีใน
โรงเรียน โครงการพัฒนาห้องสมุด สืบค้นขอมูล โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน เช่นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่ง
การศึกษานอกสถานศึกษา เช่นโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา จัดให้มีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  โดยครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข  มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน  โครงการพัฒนาตามระบบวัดผล ซึ่งให้ครูผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลวิธีท่ีหลากหลายและ
ถูกต้อง  โครงการพัฒนางานทะเบียนและเอกสารหลักฐานผลการเรียน  ทุกภาคเรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความ
รู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย
สถานศึกษาจัดส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามความสนใจ และส่งเสริมสนับสนุน การสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) จัดให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระฯ ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน จัดให้มีการประชุม การนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและกระบวนการเรยีนการสอน 
 
 ๒.  ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ครูผู้สอนมีการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้าง
บรรยากาศท่ีดี และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริม  เพื่อน าไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ครูร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
            



 

 

2.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต   
                  - ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา 
                  - ครูผู้สอนทุกคนเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง 
                  - ครูผู้สอนทุกคนมีการฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
                  - ครูผู้สอนทุกคนมีการเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 

2.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
           - ครูผู้สอนทุกคนส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และบริบทของท้องถิ่นท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับ  
การจัดการเรียนรู้ และน าส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          - ครูผู้สอนทุกคนน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ 

           - ครูผู้สอนทุกคนมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

         - ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาท่ีสอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนการสอนท่ีออกแบบไว้ 

        - ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับ
ความแตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจและเต็มใจ 

        - ครูผู้สอนทุกคนจัดการช้ันเรียนท่ีช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของ 
การเรียน ต้ังใจเรียนเต็มท่ีและเรียนอย่างมีความสุข 

2.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   - ครูผู้สอนทุกคนประเมินนักเรียนจากสภาพจริง 
     - ครูผู้สอนทุกคนมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
     - ครูผู้สอนทุกคนใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย  

และการจัดการเรียนการสอน 
     - ครูผู้สอนทุกคนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

                  2.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลปอ้นกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 
                   - ครูผู้สอนทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                   - ครูผู้สอนทุกคนและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 



 

 

๓.  จุดเด่น 
   การเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ 
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระฯ  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  สถานศึกษาให้
ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความเพียงพอและมี
คุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเป็นอีกทางหนึ่งส าหรับการส่งเสริม  ศักยภาพของผู้เรียน โดย
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสาระฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ท่ี
โรงเรียนสร้างขึ้น  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
   
 
 

 ๔.  จุดควรพัฒนา 
        - การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเฉพาะกลุ่มมากขึ้น แต่ยังคงเป็นไป
ตามแนวทาง Active Learning  
      - ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน   ให้
เกิดการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  - ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนา
เป็นครูต้นแบบในด้านต่างๆ ได้ 
 
สรุปผลการประเมนิในภาพรวม 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุป น าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ดังนั้นจากข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียนหนองตูมวิทยาและผลจากการด าเนินงาน จึงสามารถสรุป
เป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความ
ช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองตูมวิทยา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพในภาพรวม ดี 



 

 

 
 
 2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ๑) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

  ๒) ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
๓) ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๔) ข้อมูลสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรยีน 

๕) ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียน (ม.3 และ ม.6) 
๖) รายงานสรุปสมรรถภาพทางกายและข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพ นักเรียน 
๗) ข้อมูลผลสรุปการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

      ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ๒) รายงานการประชุมปีการศึกษา 2562 
๓) สมุดนิเทศ  สมุดเย่ียมของโรงเรียน 
๔) แฟ้มสะสมงานของครู/ ผู้บริหารสถานศึกษา   
๕) หลักสูตรสถานศึกษา 
๖) แผนการจัดการเรียนรู้ 
๗) สารสนเทศของสถานศึกษา 
๘) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๙) ข้อมูลการนิเทศภายใน 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
๑) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ๒) รายงานการประชุมปีการศึกษา 2562 
๓) หลักสูตรสถานศึกษา 
๔) แผนการจัดการเรียนรู้ 
๕) แบบทดสอบ 
๖) แบบบันทึก PLC 
๗) แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
๘) ผลงานนักเรียน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ส่วนที่ ๓  สรุปผลแนวทางการพฒันาและความต้องการช่วยเหลือ 

 
             ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญของสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓ - ๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
พร้อมท้ังแนวทางการพฒันาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน     
      - ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ   
ท้ังด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      - ผู้เรียนมีสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
ส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในการท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ   
      - ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ท่ีได้
ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในสร้างส่ิงใหม่ๆ เป็นแนวความคิดใน
รูปแบบโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน    
      - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ในกลุ่มท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดี  5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ  
      - การพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุและมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ สูงกว่าปี
ท่ีผ่านมา  
     - การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการ

เรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับความต้องการและสามารถพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียนท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีคุณภาพ

มากขึ้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
     -  มีการสร้างความเข้าใจกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย 
ชุมชน ให้เข้าใจในบทบาท และความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการของโรงเรียน         

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
       - ควรบูรณาการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตาม
นโยบาย จุดเน้นแนวตามทางการปฏิรูปการศึกษาอื่นๆ 
จากต้นสังกัด/หน่วยงานอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อลด
จ านวนโครงการ/กิจกรรมให้มีความเหมาะสมและ



 

 

     - มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้และวิจัยในช้ันเรียน  

      - มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียน 
ศิษย์เก่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านอาคาร
สถานท่ี  
 

สอดคล้องกับเวลาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
     - มีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตาม
ความแตกต่างของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     - มีการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ 
ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ ท้ังภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระฯ   
     - ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ท่ีโรงเรียนสร้างขึน้  และ
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ     
      - การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมเฉพาะกลุ่มมากขึ้น แต่ยังคงเป็นไป
ตามแนวทาง Active Learning  
     - ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน   
ให้เกิดการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ท่ีทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 
  - ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานในวิชาชีพเพิ่มขึ้นและสามารถ
พัฒนาเป็นครูต้นแบบในด้านต่างๆ ได้ 
 

 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

      ๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการระดับชาติให้สูงขึ้น 
  2. การส่งเสริมการพัฒนาครูใหม้ีความเช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล ออกแบบและ 

การจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  
 3. พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ 

แบบมีส่วนร่วม  
 4. โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
  
ความต้องการและการช่วยเหลือ  

 การสนับสนุนด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากหน่วยงานและองค์กร เพื่อให้
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนหนองตูมวิทยา 

ท่ี 174 /๒๕๖2 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
................................................................. 

 เพื่อให้การด าเนินงานการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 ของโรงเรียนหนอง
ตูมวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและน าไปพัฒนาปรับปรุงใหส้อดคล้องแผน
กลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการประกันภายในของสถานศึกษา ตามท่ีโรงเรียนหนองตูม
วิทยาก าหนด 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โรงเรียนหนองตูมวิทยา  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2  
ดังนี ้
 1. ที่ปรึกษา 

๑.1  นายสรายุทธ  เกสรพรหม  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
1.๒  นายสมาน  เพียรชัย  ประธานกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
1.๓  นายเท่ียง  บัวแย้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

2. คณะท างาน มีหน้าท่ี  วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ของโรงเรียนหนองตูมวิทยา รับผิดชอบสรุปข้อมูลและจัดพิมพ์รายงาน  

1. นางกัญปณต  จันทร์ธีระกุล  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน   ครู คศ.๓  กรรมการ 
3. นางสาวบุญลือ  โชติมน   ครู คศ.๓  กรรมการ  
4. นายสรรเสริญ  วงษ์ปัน   ครู คศ.๒  กรรมการ 
5. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย   ครู คศ.๒  กรรมการ  
6. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม   ครู คศ.๒  กรรมการ 
7. นางสาวราตรี   ทองอ่อน    ครู คศ.๒  กรรมการ 
8. นางสาวธัญยธรณ์  ทองศิริธนารัตน์   ครู คศ.๒  กรรมการ 



 

 

9. นางวิลาวัณย์  นุ้ยเงิน   ครู คศ.๒  กรรมการ   
10. นางสาวจินตนา  มั่นคง   ครู คศ.๑  กรรมการ 

 11. นางสาวกัญจนพร  ดวงมะโน  ครู คศ.1  กรรมการ 
 12. นางสาวอัยลดา  เงินขาว   ครู คศ.1  กรรมการ 
 13. นายอาทิตย์  อาจกล้า   พนก.คร ู  กรรมการ 
 14. นางสาวพรนิภา  สังข์ทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 15. นางสาวเนตรดาว  ภู่ระหงษ์  ครูธุรการ  กรรมการ 
 16. นางสาวประทุมพร  สร้อยช่ือ  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นผลดีต่อทางราชการต่อไป  

   ส่ัง ณ วันท่ี 17  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

        
 
         (นายสรายุทธ  เกษรพรหม) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา รักษาการในต าแหน่ง 
            ผู้อ านวยโรงเรียนหนองตูมวิทยา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนหนองตูมวิทยา 

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-------------------------------------- 

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยในอนาต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 
2561  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองตูมวิทยา มีคุณภาพและ        
ได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ท้ังการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา 
๒๕๖2 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 
ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

 
 

(นายสรายุทธ   เกษรพรหม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนหนองตูมวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

      1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ดี 
      2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 

4) มีความสามารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

     ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

     2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

     3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

     4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

     5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 



 

 

     6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

     1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

     2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
     3)  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

     4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
     5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 


