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                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   ปีการศึกษา  2554   ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต 1  
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอ สรุปผล รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต  1  ประจ าปีการศึกษา 2554 ในภาพรวมของ เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  1 โดยมีเนื้อหาสาระที่แสดงภารกิจการด าเนินงานและผลการด าเนิ นงานประจ าปีการศึกษา  
2554   โดยเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา   ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
พื้นฐาน   ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษารอบที่ผ่านมา   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา     สรุปผลการด าเนิน
โครงการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ขอขอบคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา         และหัวหน้างานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือจัดส่ง
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2554  ในเวลาที่ก าหนด  และขอขอบคุณคณะท างานที่ด าเนินการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อจัดท าเอกสารฉบับนี ้ จนบรรลุผลส าเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2554    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต 1 จะเป็นประโยชน์ ส าหรับการน าไปใช้เป็น
ฐานข้อมูล ในการก าหนดนโยบาย / ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 1 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
 

 
      
                                                                                       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 
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11.   .   ข้อมลูทั่วไป   ข้อมลูทั่วไป     
 1.1  ชื่อ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  1  
 1.2  ที่ตัง้  ถนน  ศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร               
            รหัสไปรษณีย์ 10400           
            โทรศัพท์   02 3544974  โทรสาร  02 3544974 
            เว็บไซต์  http://www.sesao1.go.th  
            ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  secondary1@obec.go.th  และ QA.sesao1@gmail.com 
 1.3  จ านวนสถานศึกษาแต่ละสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา 
 

สพฐ. สช. สกอ. ตชด. อื่น ๆ รวมทั้งหมด 
67 - - - - 67 

 

 1.4 จ านวนสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่เปิดสอน ระดับการศึกษาต่าง ๆ  
  

อ.3 ขวบ -ป. 6 อ.3 ขวบ -ม. 3 อ.1 -ป. 6 ป.1 – ม.2 ม.1–ม.3 ม1 -ม.6 ม.4-ม.6 รวม 
- - - - 1 65 1 67 

 

22..  ข้อมลูนักเรยีนข้อมลูนักเรยีน       
      2.1  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด     127,063        คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมม.1 – ม.6 

รวม (คน) 21,197 23,889 24,462 20,194 19,312 18,009 127,063 
 

      2.2  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน 
              การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 106,840  คน   คิดเป็นร้อยละ  84.09 
      2.3  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  104,925  คน   คิดเป็นร้อยละ  82.58 
      2.4 จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  533   คน   คิดเป็นร้อยละ  0.42  
      2.5 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   4,699   คน   คิดเป็นร้อยละ  3.70 
       

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2554    
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 
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         2.6 จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ  11,845  คน    คิดเป็นร้อยละ   9.32 
         2.7 จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 5,726  คน    คิดเป็นร้อยละ  4.51 
         2.8 จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  1,625  คน     คิดเป็นร้อยละ  1.28  
         2.9 สถิติการขาดเรียน/ปี    -      คน คิดเป็นร้อยละ -  
         2.10 จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  475  คน     คิดเป็นร้อยละ   0.37 
         2.11  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
           1)   ม.3  จ านวน  22,808  คน     คิดเป็นร้อยละ  93.24 
                       2)   ม.6  จ านวน   17,829  คน     คิดเป็นร้อยละ  99.00 
         2.12  อัตราส่วนครูประจ าการ : นักเรียน  =     -     :    - 
         2.13 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ   103,191  คน 
                  คิดเป็นร้อยละ  81.21 
        2.14  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  112,232   คน 

    คิดเป็นร้อยละ  88.33 
         2.15  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน    111,560  คน 

    คิดเป็นร้อยละ 87.80 
         2.16  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในและนอกสถานศึกษา  111,763  คน  
                  คิดเป็นร้อยละ  87.96 
         2.17  จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                  อย่างสม่ าเสมอ   111,332  คน คิดเป็นร้อยละ  87.62 
         2.18  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
                  สถานศึกษา  113,887  คน คิดเป็นร้อยละ  89.63 
         2.19  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่  
                  ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  115,662  คน คิดเป็นร้อยละ  91.03 

   

            หมายเหตุ           ในข้อ 2  มีบางโรงเรียนไม่ระบุข้อมูล /ไม่จ าแนกข้อมูล 

33.  .  ข้อมลูบุคลากร  ข้อมลูบุคลากร    

         3.1  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา   
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ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง 
รวม
ทั้งสิ้น 

ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ รวม 
ทั้งสิ้น 

ผู้อ านวยการ   52 15 67   61 6  67 
รองผู้อ านวยการ           
ครูประจ าการ      20 3,626 1,038 15 35 4,734 
ครูอัตราจ้าง      11 851 55   917 
นักการ/ ภารโรง   412 352 764       
อื่น ๆ             

รวม 464 367 831 31 4,477 1,154 21 35 5,718 
 

          หมายเหตุ            มีบางโรงเรียนไม่ระบุข้อมูล /ไม่จ าแนกข้อมูล 

3.2  จ านวนครูประจ าการและครูอัตราจ้าง  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

ประเภท 
บุคลากร 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
รวม ภาษาไทย คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม 
ศึกษา 
ศาสนาฯ 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพฯ 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ครูประจ าการ   494 628 730 578 379 276 751 675 199 4,710 
ครูอัตราจ้าง   98 98 121 113 68 111 117 196 30 952 

รวม 592 726 851 691 447 387 868 871 229 5,662 
   

       3.3  จ านวนครูที่ได้สอนตรงตามวิชาเอก  5,450    คน  (ร้อยละ  96.24  ของจ านวนครูทั้งหมด) 
     *3.4   จ านวนครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอกแต่ได้สอนตามความถนัด   212  คน  

               (ร้อยละ3.76  ของจ านวนครูทั้งหมด)  

          * หมายเหตุ      -   กรณีที่ครูผู้สอน  1  คนสอนมากกว่า 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นับซ ้าได้ 

                                                        - ครูทั งหมด   หมายถึง  ครูปฏิบัติการสอน ทั งที่เป็นครูประจ้าการและครูอัตราจ้าง 

              33..33    จ านวนครูประจ าการ  จ าแนกตามวิทยฐานะ  

ประเภทบุคลากร 
ครูผู้ช่วย คร ู

คศ.1 
คร ู
คศ.2 

คร ู
คศ.3 

คร ู
คศ.4 

คร ู
คศ.5 

ไม่ระบ ุ รวม 

ครูประจ าการ   437 335 2,266 1,110 31 - 263 4,442 
รวม 437 335 2,266 1,110 31 - 263 4,442 

                          หมายเหตุ            มีบางโรงเรียนไม่ระบุข้อมูล /ไม่จ าแนกข้อมูล   
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44.  .    ข้อมลูด้านงบประมาณ และทรพัยากร   ข้อมลูด้านงบประมาณ และทรพัยากร     
        4.1   งบประมาณ  (รับ – จ่าย )  (คิดจากจ านวนโรงเรียน   67  โรงเรียน) 

 

รายจ่ายน้อยกว่ารายรับ 

/รายจ่ายเท่ากับรายรับ 

 

 

รายจ่ายมากกว่ารายรับ 
งบพัฒนาวิชาการ 

มากกว่าร้อยละ 25 น้อยกว่าร้อยละ 25 ไม่ระบุ 

จ านวน 

สถาน 

ศึกษา 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
จ านวน 

สถาน 

ศึกษา 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
จ านวน 

สถาน 

ศึกษา 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
จ านวน 

สถาน 

ศึกษา 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
จ านวน 

สถาน 

ศึกษา 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

60 89.55 7 10.45 47 70.15 18 26.87 2 2.98 

 
 

         4.2   ทรัพยากรที่จ าเป็น ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (จ านวนสถานศึกษา)    
 

 
คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการเรียนการสอน ไม่มีข้อมูล / 

 ไม่ระบุข้อมูล 

น้อยกว่า 10 เครื่อง 10 – 30 เครื่อง มากกว่า 30 เครื่อง จ านวนสถานศึกษา 
จ านวน 
สถาน 

ศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
สถาน 

ศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
สถาน 

ศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
สถาน 

ศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

    66 98.51 1 1.49 
 
  

55..        แหล่งเรยีนรูภู้มปัิญญาท้องถิน่และการใช้   แหล่งเรยีนรูภู้มปัิญญาท้องถิน่และการใช้     
            55..11 ห้องสมุด (จ านวนสถานศึกษา)  

สถานศึกษาท่ีมีพื้นที่ห้องสมุด 
 

ห้องสมุดแยก 
เป็นอาคารต่างหาก 

ไม่มีข้อมูล /  
ไม่ระบุข้อมูล 

น้อยกว่า  
3 ห้องเรียน 

3-5 ห้องเรียน  
จ านวน 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
จ านวน 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

14 20.90 38 56.72 7 10.45 8 11.94 
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           5.2   แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (จ านวนสถานศึกษา)                                        
สถานศึกษาท่ีเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน      ไม่มีข้อมูล /  

ไม่ระบุข้อมูล น้อยกว่า  5 ครั้ง 5 – 10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง 
จ านวน คิดเป็น 

ร้อยละ 
จ านวน คิดเป็น 

ร้อยละ 
จ านวน คิดเป็น 

ร้อยละ 
จ านวน คิดเป็น 

ร้อยละ 
  2 2.99 52 77.61 13 19.40 

  

  66.    .    ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  
      6.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็มระดับมาตรฐาน = 4) 

ด้านคุณภาพผู้เรียน   
3.51 มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์             

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม           3.52 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนทีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้    
                       และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.51 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ        
                       มีความคิดสร้างสรรค์   คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

3.23 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร                 2.82 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนา   
                      ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.35 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 3.77 
มาตรฐานที่ 8  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 3.76 
ด้านการจัดการเรียนการสอน     

3.82 มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ     
                       หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง 
มาตรฐานที่ 10  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   
                       และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.65 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  แบบสรุปภาพรวมรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1      

6 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็มระดับมาตรฐาน = 4) 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา     
มาตรฐานที่   11   ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร 
                                    จัด การศึกษา 

3.86 

มาตรฐานที1่2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงาน และ  
                        พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

3.73 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 3.48 
มาตรฐานที่    14    สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.39 

 มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 3.49 
มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
3.42 

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการสนับสนุน  และใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

 
3.37 

มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง    
                           วิชาการ  และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

3.40 

 

        6.2  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสพม.1 
 

ระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ได้ 7 คะแนน  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ได้ 8 คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน)  
ได้ 9 คะแนน  

(เต็ม 10 คะแนน) 
ได้ 10 คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 

จ านวน 

ร.ร. 
ร้อยละ จ านวน 

ร.ร. 
ร้อยละ จ านวน 

ร.ร. 
ร้อยละ จ านวน 

ร.ร. 
ร้อยละ 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา     

    5 13.16 33 86.84 

2.  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

    5 13.16 33 86.84 

3.  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ     3 7.89 35 92.11 

4.  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

    6 15.79 32 84.21 

5.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 1 2.63 1 2.63 8 21.05 28 73.69 
 
 



 

  แบบสรุปภาพรวมรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1      

7 

 
ระบบการประกันคุณภาพภายในตาม

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ได้ 7 คะแนน  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ได้ 8 คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน)  
ได้ 9 คะแนน  

(เต็ม 10 คะแนน) 
ได้ 10 คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

6.  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  4 10.53 11 28.94 23 60.53 

7.  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

  1 2.63 5 13.16 32 84.21 

8.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง   1 2.63 2 5.26 35 92.11 

 
หมายเหต ุ   ในปีงบประมาณ 2554  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มีสถานศึกษาได้รับการประเมิน 
                    ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ    

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   จ านวน  38 โรงเรียน 
  

77.    .    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา  
        7.1  ผลการประเมิผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจากสมศนคุณภาพภายนอกรอบแรกจากสมศ ..  
                              77..11..1  1  สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรกแล้ว จ านวน สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรกแล้ว จ านวน 66 66 แหง่ คิดเป็นร้อยละ แหง่ คิดเป็นร้อยละ 9898..5151  
                              77..11..2  2  จ านวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก จ าแนกตามระดับคุณภาพจ านวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก จ าแนกตามระดับคุณภาพ  
  

 

ระดับมัธยมศึกษา 
 ( 66 โรงเรียน) 

จ านวนของสถานศึกษาที่ม ี
ผลการประเมินคุณภาพระดับ 

 
หมายเหตุ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
ด้านผู้เรียน      

ไม่มี
ข้อมูล
ของบาง
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  2 23 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสงัเคราะห์  

มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน ์

 14 8 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 11 6 5 
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ระดับมัธยมศึกษา 
 ( 66 โรงเรียน) 

จ านวนของสถานศึกษาทีม่ ี
ผลการประเมินคุณภาพระดับ 

 
หมายเหตุ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5 17  

 
 
 
 

ไม่มี
ข้อมูล
ของบาง
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 2 17 

มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี  3 19 
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา 
 1 21 

ด้านผู้บริหาร     
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหาร 

งานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
 1 21 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 2 20 

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  22 

มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

  22 

มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  
มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 2 20 

ด้านครู     
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4 18 

มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

 5 17 
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   7.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองจากสมศที่สองจากสมศ ..  
                      77..22..1  1  สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอสถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สองแล้ว จ านวน บที่สองแล้ว จ านวน 66 66 แหง่ คิดเป็นร้อยละ แหง่ คิดเป็นร้อยละ 9898..5151  
                      77..22..2  2  จ านวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สอง จ าแนกตามระดับคุณภาพจ านวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สอง จ าแนกตามระดับคุณภาพ  
                                            ((คิดเป็นร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองแล้วคิดเป็นร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองแล้ว  
             

 มาตรฐาน 
 

จ านวนของสถานศึกษา   
ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับ   (ร้อยละ)     รวม 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที ่

พึงประสงค ์
  25 (37.88) 41 (62.12) 66 (100) 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี   30 (45.45 ) 36 (54.55) 66 (100) 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 

  30(45.45 ) 36(54.55) 66(100) 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์
 คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน ์

 4 (6.06) 36  (54.55) 26 (39.39) 66 (100) 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 2 (3.03) 28 (42.42) 27 (40.91) 9 (13.64) 66 (100) 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 1 (1.51) 30 (45.45) 35 (53.04) 66 (100) 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

  30 (45.45) 36 (54.55) 66 (100) 

ด้านครู       

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

  18 (27.27) 48 (72.73) 66 (100) 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 8 (12.12) 26 (39.39) 32 (48.49) 66 (100) 
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 มาตรฐาน 
 

จ านวนของสถานศึกษา   
ทีม่ีผลการประเมินคุณภาพระดับ   (ร้อยละ)     รวม 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

  17 (25.76) 49 (74.24) 66 (100) 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

 1 (1.51) 19 (28.79) 46 (69.70) 66 (100) 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1 (1.51) 16 (24.25) 49 (74.24) 66 (100) 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น  มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 2 (3.03) 15 (22.73) 49 (74.24) 66 (100) 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 1 (1.51) 12 (18.18) 33 (80.31) 66 (100) 

 

      7.3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบรอบสามสามจากสมศจากสมศ..   
            77..33..1  1  สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามแล้ว จ านวน สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามแล้ว จ านวน 23 23 แหง่ คิดเป็นร้อยละ แหง่ คิดเป็นร้อยละ 3434..3333  
                        77..33..2  2  จ านวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบจ านวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามสาม  จ าแนกตามระดับคุณภาพ จ าแนกตามระดับคุณภาพ   
                                            ((คิดเป็นร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกคิดเป็นร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบรอบสามสามแล้วแล้ว  
 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 

จ านวนของสถานศึกษาที่ม ี
ผลการประเมินคุณภาพระดับ (ร้อยละ) 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1  ผลการจัดการศึกษา      
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
ตัวบ่งชี้ที่ 1    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     23 (100) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
                      ที่พึงประสงค์ 

   1 (4.35) 22 (95.65) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ 
                     อย่างต่อเน่ือง 

   4 (17.39) 19 (82.61) 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 

จ านวนของสถานศึกษาที่ม ี
ผลการประเมินคุณภาพระดับ (ร้อยละ) 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1  ผลการจัดการศึกษา (ต่อ)      
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  (ต่อ)      
ตัวบ่งชี้ที่ 4    ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    8 (34.78) 15 (65.22) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   13 (56.52) 6 (26.09) 4 (17.39) 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งชี้ที่ 9    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  
                      ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ 
                      วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

   1 (4.35) 22 (95.65) 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
                     ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา 

   2 (8.70) 21 (91.30) 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
 ตัวบ่งชี้ที่ 11   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ

ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
    23 (100) 

มาตรฐานท่ี 2  การบริหารจัดการศึกษา      
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
ตัวบ่งชี้ที่  7    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ

การพัฒนาสถานศึกษา  
   1 (4.35) 22 (95.65) 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ

ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

   2 (8.70) 21 (91.30) 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 

จ านวนของสถานศึกษาที่ม ี
ผลการประเมินคุณภาพระดับ (ร้อยละ) 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน    
เป็นส าคัญ 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
ตัวบ่งชี้ที่  6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียน 
                     การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

  1 (4.35) 8 (34.78) 14 (60.87) 

มาตรฐานท่ี 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน      
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน       
ตัวบ่งชี้ที่  8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพ 
                     ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด   

   3 (13.04) 20 (86.96) 

 
    
          8.   ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

   8.1  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน 
          8.1.1  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                       โดยสถานศึกษา 
                     1)  จุดเด่น 
                           -  ด้านผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนมีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
3. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4. ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้แบบบูรณาการ 
5. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
6. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ มีความสามารถด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา 
7. ผู้เรียนอนุรักษ์ความเป็นไทย 
8. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
9. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
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                             -  ด้านครู 
1. ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ครูแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
4. ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. ครูมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
7. ครูผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งที่เป็น E-Learning  และ CAI ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

                             -   ด้านผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
3. ผู้บริหารบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบครบวงจร  
4. ผู้บริหารจัดหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
5. ผู้บริหารจัดหาสื่อและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
6. ผู้บริหารบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
7. ผู้บรหิารสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
8. ผู้บริหารจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

10. ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
                       2)  จุดที่ควรพัฒนา 
                             -  ด้านผู้เรียน 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
3. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในเร่ืองการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
4. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม โดยเฉพาะเร่ืองวินัยในตนเอง  
5. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เร่ืองทักษะชีวิต การหลีกเลี่ยงปัญหาสารเสพติด

และเพศศึกษา 
                            -   ด้านครู 

1. ครูควรพัฒนาเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลเร่ืองการคิดวิเคราะห์และคิดสั งเคราะห์ให้
หลากหลาย 
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2. ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคัญ 
3. ครูควรได้รับการพัฒนาในเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียน  
4. ครูควรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน 

                             -  ด้านผู้บริหาร 
1. โรงเรียนควรปรับหลักสูตรท้องถิ่น 
2. โรงเรียนควรน าภูมปิัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการเป็นองค์วามรู้ 
3. โรงเรียนควรจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม 
4. โรงเรียนควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
5. โรงเรียนควรเพิ่มประสิทธิการนิเทศภายในให้เป็นระบบ  
6. โรงเรียนควรก าหนดนโยบายให้ครูน ากระบวนการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา 
                        3)  ข้อเสนอแนะ 
                              -  ด้านผู้เรียน 

1. การซ่อมเสริมผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
2. การให้โอกาสในการร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด 
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4. การสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
5. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

6. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
7. การพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
8. การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยประหยัด 

                              -  ด้านครู 
1. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. การพัฒนาการวัดผล การประเมินผล และสร้างเคร่ืองมือวัดผลที่มีคุณภาพ 
3. การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
4. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิด 

                              -  ด้านผู้บริหาร 
1. การวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับชุมชนและต้นสังกัด 
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2. การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง  
3. การนิเทศ ติดตามผลและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์

ของผู้เรียน 
5. การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและน าผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร 

และคุณภาพงานวิชาการ 
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ทันสมัย และน ามาใช้ในการบริหารงาน  
7. การพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานให้มีความคล่องตัว 

        8.1.2   จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โดยต้นสังกัด 
                    1)  จุดเด่น 
                          -  ด้านผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
3. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพจิตที่ดี 

                          -  ด้านครู 
1. ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ครูมีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
3. ครูมีจ านวนพอเพียง 
4. ครูท างานเป็นทีม 
5. ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

                          -  ด้านผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใช้การบริหารจัดการคุณภาพแบบ TQA 
2. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการโดยการกระจายอ านาจ  
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินงานทุกงานของโรงเรียน  
5. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 

                  2)  จุดที่ควรพัฒนา 
                         -  ด้านผู้เรียน 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
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2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ผู้เรียนควรได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
4. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการคิด 
5. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
6. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้แหล่งเรียนรู้ 

                           -  ด้านครู 
1. ครูควรได้รับการพัฒนาในเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียน และการน าผลไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  

                           -  ด้านผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารควรน านโยบาย ยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

                     3)  ข้อเสนอแนะ 
                            -  ด้านผู้เรียน 

1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
3. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง 
4. การเน้นให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าถึงวิสัยทัศน์ ค าขวัญ คติธรรมประจ าโรงเรียน  
5. การส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ฯลฯ แก่ผู้เรียน  

                            -  ด้านครู 
1. การจัดกิจกรรมสร้างความโดดเด่นให้แก่ผู้เรียน  
2. การพัฒนาสมรรถนะของครูด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
                            -  ด้านผู้บริหาร 

1. การรับรู้ของผู้ปกครองและผู้เรียนในเร่ืองเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
2. ป้ายนิเทศต้องมีความเป็นปัจจุบัน 
3. การปรับปรุง การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่ / บริเวณโรงเรียน 
4. การสรุปผลการด าเนินงานต่างๆให้ชัดเจน 
5. การด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามข้อเสนอแนะของสมศ.เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
6. การสร้างโรงอาหารให้พอเพียงกับจ านวนนักเรียน  

 8.2  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
        8.2.1  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สอง   
                      1)  จุดเด่น 
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                            -  ด้านผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  
4. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถสูง 
5. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
6. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
7. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
8. ผู้เรียนมีความตระหนักในเร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
9. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในด้านกีฬา 

                           -  ด้านครู 
1. ครูมีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
2. ครูมีจ านวนเพียงพอ 
3. ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

                           -  ด้านผู้บริหาร 
1. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3. สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
4. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
5. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
6. สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  
7. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
8. สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
9. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                      2)  จุดที่ควรพัฒนา 
                            -  ด้านผู้เรียน 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังค่านิยมในเร่ืองการประหยัด นิยมไทย  
3. ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในด้านการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
4. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความรู้สู่สากล 
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5. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง  
6. ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังความตระหนักในเร่ืองการรักษาวินัยและความรับผิดชอบ  
7. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่าน  

                              -  ด้านครู 
1. ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูควรพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมใหม่และให้มีความต่อเน่ือง 
3. ครูควรพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง  
4. ครูควรพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนของการสรุปความรู้และน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ โดยเน้นแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
                            -  ด้านผู้บริหาร 

1. สถานศึกษาควรเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน 
2. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศการเรียนการสอน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน าผลไป

ปรับปรุงการเรียนการสอน 
3. สถานศึกษาควรพัฒนาครูเร่ืองการพัฒนาองค์กร (OD) และการพัฒนาสถานศึกษาสู่ระบบ 

 E - SCHOOL 
4. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. สถานศึกษาควรเสนอส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดสรรบุคลากรงานสนับสนุนการสอน

(ด้านธุรการ การเงิน) 
6. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยเฉพาะ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
7. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และน ามาใช้ใน

การบริหารงาน 
8. สถานศึกษาควรน าผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมมาใช้ในการวางแผนปีต่อไป  
9. สถานศึกษาควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

10. สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาครูด้านการสอนตามหลักสูตร EP ด้วยบุคลากรของ
สถานศึกษา 

                       3)  ข้อเสนอแนะ 
                             -  ด้านผู้เรียน 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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2. การส่งเสริมกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ 
3. การพัฒนาทักษะทางการคิด 
4. การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
5. การจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
6. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  

                             -  ด้านครู 
1. การวิจัยในชั้นเรียน 
2. การประเมินตามสภาพจริงและหลากหลาย 
3. การใช้ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 
4. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
5. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

                             -  ด้านผู้บริหาร 
1. การส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   
2. การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
3. การส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียน  
4. การประเมินผลงาน / โครงการ 
5. การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
6. การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
7. การจัดระบบการนิเทศภายใน 
8. การประเมินผลการใช้หลักสูตร 

           8.2.2  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   
                      1)  จุดเด่น 
                            -  ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
5. สถานศึกษามีผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
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                           -  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีผลการส่งเสริมเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
       - ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1.          สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิผล  
                          -  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1. สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี 
                      2)  จุดที่ควรพัฒนา 
                            -  ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
2. สถานศึกษาควรเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน ตลอดจนควรด าเนินการทดสอบสมรรถนะ

ทางกายให้เป็นปัจจุบัน 
                            -  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1. สถานศึกษาควรมีการนิเทศที่เป็นระบบ 
2. สถานศึกษาควรใช้ผลการประเมินเพื่อการพัฒนางานบริหารทั่วไป  
3. สถานศึกษาควรจัดโครงสร้างการบริหารงาน / องค์กรภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 

การปฏิบัติจริงและตามภารกิจของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ 

                           -  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1. สถานศึกษาควรน าผลการประเมินครูแต่ละคนไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
2. ครูควรท าวิจัยและน าผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

สูงขึ้น 
3. สถานศึกษาควรจัดประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกเดือน 
4. สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
5. สถานศึกษาควรจัดหาครูที่มีความช านาญเฉพาะทาง 
6. ครูควรวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลมาใช้สอนซ่อมเสริม 

                            -  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1. สถานศึกษาควรจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและน าไปใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียน  
การสอน 
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2. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามวงจร PDCA 

3. สถานศึกษาควรก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พร้อมรับทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. สถานศึกษาควรเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแก่สาธารณชน 
                      3)  ข้อเสนอแนะ 
                            -  ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
                            -  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1. การจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
                            -  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. การจัดประชุมวิชาการทุกเดือน 
                            -  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
9.  สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      9.1 สภาพปัญหา  
                            -  ด้านผู้เรียน 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
2. การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างพอเพียงและทั่วถึง 
3. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม /  คุณลักษณะของผู้เรียน 
4. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

                            -  ด้านครู 
1. การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
2. การให้ครูได้สอนตามความรู้และความสามารถที่แท้จริง 
3. การผลิต /  จัดหาและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน 
4. การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเข้าถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
5. การพัฒนาสมรรถนะของครูด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการจัด 

การเรียนการสอน 
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                             -  ด้านผู้บริหาร 
1. การจัดหาครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้พอเพียงและตรงกับงานที่รับผิดชอบ  
2. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องต่างๆและภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
3. การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนโดยหน่วยงานต่างๆ / สถาบันการศึกษาในประเทศและ

ต่างประเทศ 
4. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5. ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน  

  9.2  จุดเด่น 
                             -  ด้านผู้เรียน 

1. คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
3. ความสามารถในการคิด 
4. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
5. จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

                             -  ด้านครู 
1. การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. คุณธรรมและจริยธรรม  
3. ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ 
4. การแสวงหาความรู้และการพัฒนาตนเอง 
5. การท างานเป็นทีม 

                             -  ด้านผู้บริหาร 
1. คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร 
2. ความรู ้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา  
3. การพัฒนาสถานศึกษาให้องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานองค์กร

ภาครัฐและเอกชน 
5. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา 
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     9.3  จุดที่ควรพัฒนา  
                             -  ด้านผู้เรียน 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
2. การพัฒนาทักษะการคิด 
3. การรักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
4. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
5. จิตส านึกเพื่อส่วนรวม 

                             -  ด้านครู 
1. การพัฒนาสมรรถนะของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
4. การนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

                             -  ด้านผู้บริหาร 
1. การจัดหาครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้พอเพียงและตรงกับงานที่รับผิดชอบ  
2. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องต่างๆและภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
3. การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนโดยหน่วยงานต่างๆ / สถาบันการศึกษาในประเทศและ 

ต่างประเทศ 
4. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5. ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน  

 

1100..      ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาในรอบปี  ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาในรอบปี    

 

ค าช้ีแจงค าช้ีแจง  ในการกรอกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในรอบป ีให้ใช้วิธีการดังนี้ 
    ให้ท ารวมคะแนนผลการประเมินตามระดับคุณภาพของตัวบ่งชี(้จ านวนสถานศึกษา) 

  ให้รวมจ านวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินแต่ละระดับคุณภาพของแต่ละตัวบ่งช้ี 
  สรุปจ านวนสถานศึกษาในแตร่ะดับคุณภาพของแต่ละตัวบ่งช้ีที่มีผลรวมจ านวนสถานศึกษา    
        มากที่สุด  แล้วน าระดับคุณภาพ   (1 , 2, 3, หรือ 4 )มากรอกเป็นผลการประเมินรายมาตรฐาน 
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                   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
          มาตรฐานท่ี 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
                                                                                                                 ผลการประเมิน  
 

 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกายสม่ าเสมอ    17 50  
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 1 4 23 39  

1.3 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ  และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

  2 10 55  

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

  2 17 48  

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   1 12 54  
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร/ี

นาฏศิลป์ / กีฬา / นันทนาการตามจินตนาการ 
  5 7 54 1 

 รวม  1 14 86 300 1 
 

      มาตรฐานท่ี 2    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
                                                                                                              ผลการประเมิน 
 

 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบง่ชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  1 3 13 50  
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  1 3 15 48  
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง   5 14 48  
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม   7 14 46  

 รวม  2 18 56 192  

4.63 

4.70 
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                มาตรฐานท่ี 3     ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                                           อย่างต่อเนื่อง                                                         
                                                                                                                  ผลการประเมิน 
                                                                                                 

 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือตา่งๆรอบตัว 

 1 5 19 42  

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

  4 23 40  

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

  4 21 41  

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และน าเสนอผลงาน  2 4 20 41  
 รวม  3 17 83 164  

 
                มาตรฐานท่ี 4     ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์    ตัดสินใจแก้ปัญหาได้  
                                          อย่างมีสติ สมเหตุผล 
                                                                                                              ผลการประเมิน 
 

 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู และส่ือสาร 
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

 1 7 25 34  

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

  9 31 27  

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

  11 27 29  

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ  1 9 22 35  
 รวม  2 36 105 125  

 

4.51 

4.32 
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      มาตรฐานท่ี 5     ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
                                                                                                                 ผลการประเมิน 
 

 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 5 22 25 12 3  
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป 

ตามเกณฑ ์
 6 7 19 35  

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเป็นไป 
ตามเกณฑ ์

 5 11 20 31  

5.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) เป็นไปตามเกณฑ์ 

10 18 27 6 6  

 รวม 15 51 70 57 75  

 
        มาตรฐานท่ี 6     ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติ    ท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต 
                                                                                                              ผลการประเมิน 
 

 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   6 25 36  

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นในการท างาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

  5 20 42  

6.3 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้   4 10 53  
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  และหาความรู้เกี่ยวกับ

อาชีพที่ตนเองสนใจ 
  5 11 51  

 รวม   20 66 182  

3.47 

4.61 
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         ด้านท่ี 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
         มาตรฐานท่ี 7     ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 

 
                                                                                                              ผลการประเมิน 
 

 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

7.1 ครูมกีารก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ  และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

   18 49  

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

  4 28 35  

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

 1 2 27 37  

7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้

  6 25 36  

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

  1 22 44  

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา  และแก้ใขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียน  และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

  3 12 52  

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

  9 20 38  

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา 

  1 12 54  

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

  1 14 52  

 รวม  1 27 178 397  

 

       

4.61 
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        มาตรฐานท่ี 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  
   
                                                                                                              ผลการประเมิน 
 

 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น 
การพัฒนาผู้เรียน 

  1 12 54  

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผล 
การประเมิน และผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการบริหารจัดการ 

  1 15 51  

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

  2 10 55  

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

  2 13 52  

8.5 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 

  2 16 49  

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  2 10 55  

 รวม   10 76 316  

 

       มาตรฐานท่ี 9     คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี   
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

                                                                                                              ผลการประเมิน 

 
 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

  1 10 56  

 

4.76 

4.69 
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ที่ 

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  3 16 48  

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

  4 21 42  

 รวม   8 47 146  

 

       
       มาตรฐานท่ี 10     สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                                   อย่างรอบด้าน 
                                                                                                                  ผลการประเมิน 
 

 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น   5 19 43  
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม

ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
  4 19 44  

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน 

  2 14 51  

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียน 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 1 1 20 45  

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 2 4 21 40  

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 

  4 18 45  

 รวม  3 20 111 268  

 

4.60 
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      มาตรฐานท่ี 11    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
                                                                            
                                                                                                               ผลการประเมิน 
                                         
 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง  สะอาด 
และปลอดภัย  มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพ 
ใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

 1 3 17 46  

11.2 จัดโครงการ /   กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

 1 3 9 54  

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้อให้ผู้เรยีนเรียนรู้ด้วยตนเองและ / หรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

  5 16 46  

 รวม  2 11 42 146  

   
       มาตรฐานท่ี 12    สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
                                                                                                               
                                                                                                             ผลการประเมิน 
 

 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   4 14 49  

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

  3 19 45  

 

4.65 

4.53 
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ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชีใ้นแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1 1 8 25 32  

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  6 24 37  

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 1 4 24 38  

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

1  3 15 48  

 รวม 2 2 28 121 249  

 
        ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        มาตรฐานท่ี 13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
                                                                                                               
                                                                                                             ผลการประเมิน 
 
 

 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง  

 1 4 20 42  

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  6 19 42  

 รวม  1 10 39 84  

 

4.54 
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        ด้านท่ี 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ 
       

        มาตรฐานท่ี 14   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น                                                                                                               
                                                                                                             ผลการประเมิน 
 
 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแตล่ะมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  4 15 48  

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 1  18 48  

 รวม  1 4 33 96  

 
        ด้านท่ี 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
        มาตรฐานท่ี 15   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาและ  
                                  ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
                                                                                                               
                                                                                                             ผลการประเมิน 
 
 
ที่  

 
ตัวบ่งชี้  

  

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

 
ไม่ระบ ุ

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช ้

(3) 
ดี 

(4) 
ดีมาก 

(5) 
ดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ /  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 1 2 16 47 1 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   5 20 41 1 
 รวม  1 7 36 88 2 

 

 

4.68 

4.53 
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11.  สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน 
ระดับปรับปรุง  (1)  พอใช้ (2)  ระดับดี  (3)  ดีมาก (4)  และดีเยี่ยม (5) 

ปรับปรุง 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

พอใช้ 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ดี 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ดีมาก 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ไม่ระบุ / ไม่มี
ข้อมูล 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ด้านท่ี  1   มาตรฐานด้านคุณภาพ  
                 ผู้เรียน 

       

มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี   
                        และมีสุนทรียภาพ 

  11 
(16.42) 

20 
(29.85) 

31 
(46.27) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม 

                        ที่พึงประสงค ์

  15 
(22.39) 

13 
(19.40) 

34 
(50.75) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  24 
(35.82) 

22 
(32.84) 

16 
(23.88) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ  คิดสร้างสรรค์    
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุผล 

 3 
(4.48) 

30 
(44.78) 

16 
(23.88) 

13 
(19.40) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

5 
(7.46) 

29 
(43.29) 

20 
(29.85) 

7 
(10.45) 

1 
(1.49) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

 2 
(2.98) 

15 
(22.39) 

26 
(38.81) 

19 
(28.36) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน 
ระดับปรับปรุง  (1)  พอใช้ (2)  ระดับดี  (3)  ดีมาก (4)  และดีเยี่ยม (5) 

ปรับปรุง 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

พอใช้ 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ดี 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ดีมาก 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ไม่ระบุ / ไม่มี
ข้อมูล 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ด้านท่ี  2    มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา        

มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 1 
(1.49) 

15 
(22.39) 

15 
(22.39) 

31 
(46.27) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

มาตรฐานท่ี 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

  6 
(8.96) 

12 
(17.91) 

44 
(65.67) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

มาตรฐานท่ี 9    คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล 

  8 
(11.94) 

18 
(26.87) 

36 
(53.73) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

  17 
(25.37) 

15 
(22.39) 

30 
(44.78) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

 2 
(2.98) 

9 
(13.44) 

19 
(28.36) 

32 
(47.76) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2 
(2.98) 

1 
(1.49) 

14 
(20.90) 

13 
(19.40) 

32 
(47.76) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน 
ระดับปรับปรุง  (1)  พอใช้ (2)  ระดับดี  (3)  ดีมาก (4)  และดีเยี่ยม (5) 

ปรับปรุง 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

พอใช้ 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ดี 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ดีมาก 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ไม่ระบุ / ไม่
มีข้อมูล 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน

สถานศึกษา 
(ร้อยละ) 

ด้านท่ี 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

       

มาตรฐานท่ี 13   สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม 

                             แห่งการเรียนรู้ 

 3 
(4.48) 

12 
(17.91) 

19 
(28.36) 

28 
(41.79) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

ด้านท่ี 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์        

มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้น 

                             ที่ก าหนดขึ้น 

 2 
(2.98) 

10 
(14.93) 

9 
(13.44) 

41 
(61.19) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 

ด้านท่ี 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม        

มาตรฐานท่ี 15   การจัด กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 1 
(1.49) 

15 
(22.39) 

14 
(20.90) 

32 
(47.76) 

5 
(7.46) 

67 
(100) 
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12.  ผลการด าเนินโครงการ 
        12.1   โครงการท่ีประสบความส าเร็จ                   

1. โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของผู้เรียน 

2. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
3. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ / คุณลักษณะที่ดี 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
7. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ท้องถิ่น องค์การทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

9. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ / ความเป็นมืออาชีพ 

10. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
11. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ระบบ

บริหารงานคุณภาพ (PDCA)  การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(RBM) 

12. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

          12.2   โครงการท่ีควรจะต้องพัฒนา                      
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านการงานอาชีพ และด้านอ่ืนๆ 
2. โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา 
3. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลสู่การเป็นพลโลก 

 

 

 

 

 

 



 

  แบบสรุปภาพรวมรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1      

37 

 

 

1133..      สรปุผลการด าเนินโครงการและแนวทางการพัฒนา  สรปุผลการด าเนินโครงการและแนวทางการพัฒนา    
           13.1  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
                   13.1.1  จุดเด่น 
                               -  ด้านคุณภาพผู้เรียน    

รายการจุดเด่น จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
         ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

1. มีสุขภาพกายและจิตดี 
2. มีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา 
3. เห็นคุณค่าในตนเอง 

 
34 
33 
4 

 
51.52 
50.00 
6.06 

 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
1.  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.  กล้าแสดงออก 
3.  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 
4.  มีจิตอาสา 
5.  มีระเบียบวินัย 
6.  ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
7.  มีความกตัญญูกตเวที 
8.  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

 
40 
10 
9 
8 
6 
5 
4 
3 

 
60.61 
15.15 
13.64 
12.12 
9.09 
7.58 
6.06 
4.55 

 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.  มีความสามารถทางเทคโนโลยี 
2.  พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
3.  พัฒนาตนเองตามความถนัดความสามารถ 
4.  รักการเรียนรู้ รักการอ่าน 

 
 

17 
12 
11 
9 

 
 

25.75 
18.18 
16.67 
13.64 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

1.  คิดสร้างสรรค์ 
2.  คิดเป็น  ท าเป็น 

 
 

15 
2 

 
 

22.73 
3.03 
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3.  มีทักษะในการสื่อสาร 2 3.03 
  

                                                                  รายการจุดเด่น จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 2 3.03 
 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

1.  ท างานเป็นระบบ มีขั้นตอน รักการท างาน 
2.  มีทักษะการปฏิบัติงาน 
3.  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ 
4.  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
 

8 
5 
5 
2 

 
 

12.12 
7.58 
7.58 
3.03 

  

                                                                            -  ด้านการจัดการศึกษา   
  

รายการจุดเด่น จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
    ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 

1.  ครูสอนตรงตามวุฒิ 
2.  ครูมีการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนและ  
     การวัดประเมินผล 
3.  ครูมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศเวลาแก่  
     ทางราชการ 
4.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
     การสอน 
7.  ครูจัดการศึกษาให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและ  
     ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
 

19 
17 

 
16 

 
14 
13 
8 
 

6 

 
 

28.79 
25.75 

 
24.24 

 
21.21 
19.70 
12.12 

 
9.09 

 
      ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า มีธรรมาภิบาล มีทักษะ 
     การบริหาร 

 
 

35 
 

22 

 
 

53.03 
 

33.33 
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2.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
3.  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร 

13 19.70 

  

รายการจุดเด่น จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร  
ภายนอกมีส่วนร่วม และสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

 
 

25 
 

 
 

37.88 

 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

1.  มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.  มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

3.  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ 
     ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 
 

20 
7 
 

6 

 
 

30.30 
10.61 

 
9.09 

 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1.  สถานศึกษามีการปรับปรุงสื่อเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้ 
ICT 

2.  มีการพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

 
 

15 
 

12 

 
 

22.73 
 

18.18 

 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

1.  สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมีการ
ประกันคุณภาพภายใน 

 
 

3 

 
 

4.55 

                                     -                                     -        ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  

รายการจุดเด่น จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
     1.  มีโครงการ/กิจกรรมหลากหลายเพื่อสังคม 25 37.88 
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          แห่งการเรียนรู้ 
     2.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอส าหรับพัฒนา 
           การเรียนรู้ของผู้เรียน 

23 34.85 

รายการจุดเด่น จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
     3.  มีอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ และจัดบรรยากาศ 
          ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

18 27.27 

     4.  มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภายนอกมา  ช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

18 27.27 

     5.  สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน 

4 6.06 

                                   -                                   -    ด้านอัตลักษณ์ด้านอัตลักษณ์  

รายการจุดเด่น จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
        1.   1.  สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา ส่งเสริม 

            อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
34 51.52 

        2.  ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ 10 15.15 
 3.  นักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 10 15.15 

  

                                                                  --    ด้านมาตรการส่งเด้านมาตรการส่งเสริมสริม   

รายการจุดเด่น จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
 1.  มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น  

     ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
36 54.54 

      2.  มีโครงการร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่น/สถาบันอุดม 
     ศึกษาและองค์กรภายนอก 

11 16.67 

 3.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 7 10.61 
  

                                      13.1.2  จุดที่ควรพัฒนา 
                                -  ด้านคุณภาพผู้เรียน    
                                              

รายการจุดท่ีควรพัฒนา จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
   1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 45.45 
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   2.  ควรมีโครงการส่งเสริมกระบวนการคิด 18 27.27 
                                                                
  

                                                    

รายการจุดท่ีควรพัฒนา จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
   3.  ควรมีโครงการส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 11 16.67 

   4.  ควรมีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 9 13.63 
   5.  พัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 4 6.06 
   6.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านสุนทรียภาพ 
        ศิลปะ  กีฬา         

3 4.55 

   7.  พัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักรู้คุณค่าและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3 4.55 
   8.  ควรมีโครงการส่งเสริมสุขภาวะ 3 4.55 
   9.  ควรมีโครงการพัฒนานักเรียนแกนน าด้านต่างๆ  3 4.55 
  

                                                                  -  ด้านการจัดการศึกษา   
  

รายการจุดท่ีควรพัฒนา จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
   1.  ส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 12 18.18 
   2.  พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        ที่พัฒนาทักษะการคิด เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถ

ใช้เทคโนโลยี 

12 18.18 

   3.  โรงเรียนควรมีการนิเทศและประเมินงานภายในโรงเรียน 
         และน าผลการประเมินมาใช้ 

10 15.15 

--      ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  

รายการจุดท่ีควรพัฒนา จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
     1.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ให้มีมากขึ้น 

12 18.12 

              2.  ควรมีการสรุปองค์ความรู้ และเผยแพร่ เพื่อเกิดเครือข่าย
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

10 15.15 

          3.  ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน  8 12.12 
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    ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง  
         4.  ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ภายใน 

     และภายนอกให้มากขึ้น 
8 12.12 

  

                                    -                                    -      ด้านอัตลักษณ์ด้านอัตลักษณ์    

รายการจุดท่ีควรพัฒนา จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

1. 11มีโครงการที่สร้างความรู้เร่ืองอัตลักษณ์ให้บุคลากร 
    ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 

17 25.75 

2.   2.  2. พพยายามรักษาอัตลักษณ์ให้ดีและยั่งยืน 9 13.64 
3. .  ควรพัฒนา ควรพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติได้ตามอัตลักษณ์ 8 12.12 

                                      -                                  -  ด้านมาตรการส่งเสริมด้านมาตรการส่งเสริม  

รายการจุดท่ีควรพัฒนา จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

1.   1.  สสถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ให้ชัดเจน
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

13 14.70 

                      13.2  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
                    13.2.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   

รายการแนวทางการพัฒนาในอนาคต จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

1. 11การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 32 48.48 
2.   2.  2. พพฒันาทักษะการคิด 23 34.85 
3. .  ควรพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 21 31.82 
4. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 14 21.21 
5. พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 8 12.12 
6. พัฒนาทักษะด้านอาชีพ 8 12.12 
7. พัฒนาคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 6 9.09 
8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 9.09 
9. พัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5 7.58 
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10. พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 5 7.58 
11. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 4 6.06 
12. ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกัน 4 6.06 
13. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและสุนทรียภาพด้านต่างๆ 3 4.55 
 

                    13..22..2  2  ด้านการจัดการศึกษาด้านการจัดการศึกษา  

รายการแนวทางการพัฒนาในอนาคต จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
 1.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 20 30.30 
 2.  จัดหาและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  17 25.75 
 3.  พัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียน 17 25.75 
 4.  พัฒนาระบบนิเทศภายใน 17 25.75 
 5.  พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 13 19.70 
 6.  สนับสนุนผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา 13 19.70 
 7.  ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วย PDCA 10 15.15 
 8.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 9 13.64 
 9.  พัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  9 13.64 
 10. พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 8 12.12 
 11. พัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี 7 10.61 
 12. พัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียน 7 10.61 
 13. เน้นการก ากับติดตาม 7 10.61 
 14. พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อ 
       การเรียนรู้ 

5 7.58 

 15. ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 5 7.58 
 16. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 5 7.58 
 17. ส่งเสริมสนับสนุนครูด้านการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ 
       วิทยฐานะ 

5 7.58 

 18. พัฒนาการวัดและประเมินผล 4 6.06 
 19. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3 4.55 

  



 

  แบบสรุปภาพรวมรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1      

44 

  

  
  

                        

                                            1133..22..3  3  ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  

รายการแนวทางการพัฒนาในอนาคต จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
 1.  เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 9 13.64 
 2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน 
      และต่างประเทศ 

8 12.12 

 3.  ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 7 10.61 
 4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 7 10.61 
 5.  จัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 5 7.58 

                                                1133..22..4  4  ด้านอัตลักษณ์ด้านอัตลักษณ์  

รายการแนวทางการพัฒนาในอนาคต จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 6 9.09 

                                                1133..22..5  5  ด้านมาตรการส่งเสริมด้านมาตรการส่งเสริม  

                                     ไม่มี 

              13.3   ความต้องการและช่วยเหลือ 

                        13.3.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  

                                     ไม่มี 

                                             1133..33..2  2  ด้านการจัดการศึกษาด้านการจัดการศึกษา  

รายการความต้องการและช่วยเหลือ จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
 1.  อัตราก าลังครูสาขาขาดแคลน 49 74.24 
 2.  งบประมาณเพื่อการพัฒนา 27 40.91 
 3.  การระดมทรัพยากรและสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 16 24.24 
 4.  อาคารเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 14 21.21 
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 5.  สื่อ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ 13 19.70 
 6.  ความช่วยเหลือ แนะน า จากศึกษานิเทศก์ 7 10.61 
 7.  ลดภาระด้านงานเอกสารและธุรการ 7 10.61 

  

  

รายการความต้องการและช่วยเหลือ จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
 8.  การพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 7 10.61 
 9.  หน่วยเหนือมีนโยบายที่ชัดเจนและมีการบูรณาการงาน 7 10.61 
 10.  ผู้บริหารโรงเรียนอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในช่วงเวลา  
       ที่จะเกิดการพัฒนาต่อเน่ือง (ไม่ควรย้ายเร็ว) 

3 4.55 

                                                1133..33..3  3  ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  

รายการความต้องการและช่วยเหลือ จ านวนสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
 1.  การสนับสนุนจากชุมชน สถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 
     เป็นแหล่งเรียนรู้ 

3 4.55 

                                                1133..33..4  4  ด้านอัตลักษณ์ด้านอัตลักษณ์  

                                                                          ไม่มีไม่มี  

                                                  1133..33..5  5  ด้านมาตรการส่งเสริมด้านมาตรการส่งเสริม  
                                     ไม่มี 
 
                                      ----------------------------------------------------------------  
 

 

 

 

 

 

 

 

 










