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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

 

 

 

 

บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ดวยโรงเรียนแมออวิทยาคมไดจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเปนการรายงานผลการ

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแมออวิทยาคม ประจำปการศึกษา 2563 ที่สอดคลองกับ

สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจำเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยสะทอนคุณภาพ

ความสำเร็จอยางชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเปาหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี

คุณภาพ และเพื ่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และพัฒนา        

อยางตอเน่ืองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรวมกันพิจารณาและมีความเห็นชอบ ในการรายงานการ

ประเมินตนเองฉบับนี ้ ของโรงเรียนแมออวิทยาคม ที่สะทอนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาและผลการดำเนินงานดานคุณภาพผูเรียน ที่เปนผลสำเร็จของการบริหาร  จัดการศึกษาและการ

จัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนำผลการประเมินในประเด็นตางๆไปใช

ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป 

 

 

 

 

             ( นายสมคิด    ศรีมลู ) 

              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                  

 

 หมายเหตุ เนื่องจากมีมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงไมสามารถจัด

ประช* หมายเหตุ เนื่องจากมีมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงไมสามารถ

จัดประชุม เพื่อนำเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปการศึกษา 2563 ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ได ซ่ึงโรงเรียนจะดำเนินการในโอกาสตอไปเม่ือสถานการณเขาสูสภาวะปกติ 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

ตนเอง ประจำปการศึกษา 2563 ตอคณะกรรมการถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ได ซ่ึงโรงเรียนจะดำเน 

คำนำ 

 รายงานการประเม ินตนเองของสถานศ ึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำ 

ปการศึกษา 2563  โรงเรียนแมออวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย     

จังหวัดเชียงราย เปนการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา 2563  จำนวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพผูเรียน 

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 

 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

นำเสนอถึงระบบประกันคุณภาพภายในที ่ม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบริบทของโรงเร ียน                

แมออวิทยาคม ประกอบดวย  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา จุดเดน จุดพัฒนา และแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น โดยรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษาไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียบรอยแลวในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ........ / 2564  วันที่ ....... เดือน

.......................พ.ศ. 2564  

ขอขอบคุณผูทีเ่กี่ยวของ ไดแก ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตนสังกัดและ

ผูเกี่ยวของ ที่ใหความสำคัญ และใหความรวมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  สามารถ

นำผลการประเมินมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563 ใหมีความสมบูรณ 

และนำไปเสนอหนวยงานตนสังกัด ผูที่เก่ียวของและเผยแพรตอสาธารณชนตอไป จึงหวังเปนอยางย่ิงวา

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอสถานศึกษา 

หนวยงานตนสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหดีย่ิงๆ ขึ้นไป 

 

 

 

                                                               โรงเรียนแมออวิทยาคม 

พฤษภาคม 2564 
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
คำนำ    ข 
สารบัญ 
สารบัญตาราง                                                                                                       

ค 
จ 

บทสรุปผูบริหาร ซ 
สวนที่ 1 ขอมลูพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 

 1.1 ขอมูลทั่วไป  1 
 1.2 ขอมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษา  5 
 1.3 ขอมูลนักเรียน 8 
 1.4 ขอมูลอาคารสถานที ่
 1.5 ขอมูลงบประม าณ 

9 
11 

 1.6 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา 12 
 1.7 ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม  13 

         2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
            2.1 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

     2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ  
     2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     2.1.3 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา  
            1) ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรียนรู 
   2) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
   3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค                     

                       4) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
                       5) ผลการประเมินสมรรถนะผูเรียน  

     2.1.4 รอยละของผูสำเร็จการศึกษา 
     2.1.5 ขอมูลการติดตามนักเรียนที่สำเรจ็การศึกษา 

15 
15 
15 
18 
21 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

            2.2 ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษาปการศึกษา 2562 30 
            2.3 ผลการประเมนิคุณภาพจากหนวยงานภายนอกรอบสามและขอเสนอแนะ 36 
สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 40 
           ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 40 
           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน   40 
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  62 
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ  66 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง หนา 

สวนที่ 3 สรุปผล จุดเดน จุดพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                       71 
 สรุปผลการประเมินตนเอง                                                                        71 

           จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา    71 
           แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564    72 

 
ภาคผนวก                                                                                                      73  
           - คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษ                     
           - คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
             (ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 1) 
           - ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

             ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

           - ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ   
           สถานศึกษาปการศึกษา 2563 
           - ภาพกิจกรรมผลการดำเนินงาน 
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สารบัญตาราง 

ตาราง เรื่อง หนา 

 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

              สูงสุด 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนลูกจางช่ัวคราว จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ตารางที่ 4 แสดงจำแนกตามวิทยฐานะผลงานทางวิชาการ 

 

5 

5 

 

6 

6 

ตารางที่ 5 แสดงสาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 7 

ตารางที่ 6 แสดงขอมูลครูที่ปรึกษาประจำช้ัน 6 

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563  

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา  

              2561- 2563 

8 

7 

ตารางที่ 9 แสดงอาคารเรียนและสิ่งกอสราง ภายในโรงเรียน 9 

ตารางที่ 10 แสดงหองที่จัดไวปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ 

ตารางที ่11 แสดงงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวเพ่ือพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการ  

               สถานศึกษาประจำปงบประมาณ 2563 

ตารางที่ 12 แสดงขอมูลเงินปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปการศึกษา 2563 

ตารางที่ 13 แสดงจำนวนนักเรียนใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ปการศึกษา 2563 

ตารางที่ 14 แสดงจำนวนนักเรียนใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2563 

     ตารางที่ 14.1 แสดงประเภทแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ตารางที่ 15 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ัน  

                มัธยมศึกษาปที่ 3 

ตารางที่ 16 แสดงผลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        

                (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศกึษา 2561-2563 

ตารางที่ 17 แสดงการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ัน 

                มัธยมศึกษาปที่ 6 ประจำปการศึกษา 2563 

ตารางที่ 18 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   

8 

11 

 

11 

12 

12 

13 

15 

 

16 

 

17 

 

17 
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                (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2561-2563 

ตารางที่ 19 แสดงผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน                        

                    ปการศึกษา 2563 ระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่ 1 

 

 

18 

 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตาราง เรื่อง หนา 

ตารางที่ 20 แสดงผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน                              

                ปการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 

ตารางที่ 21 แสดงขอมูลรายงานผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายป 

                ของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561-2562 (คะแนนเฉลี่ย) 

ตารางที่ 22 แสดงขอมูลรายงานผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายป  

                ของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2561-2562 (คะแนนเฉลี่ย) 

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชา 

                ใน 8 สาระการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563  

ตารางที่ 24 แสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชา 

                ใน 8 สาระการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563  

ตารางที่ 25 แสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ของนักเรียนช้ัน 

                มัธยมศึกษาปที่ 1-6    

ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

                ป ที่ 1-6 

ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 

ตารางที่ 28 แสดงผลการประเมินสมรรถนะผูเรียน 5 ดานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 

ตารางที่ 29 แสดงรอยละของผูสำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562 และ ปการศึกษา 2563 

ตารางที่ 30 แสดงขอมูลรายงานการติดตามผลการศึกษาตอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3,6                

                ที่สำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562 

ตารางที่ 31 แสดงขอมูลรายงานการติดตามผลการศึกษาตอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3,6                

                ที่สำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2563 

ตารางที่ 32 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปการศึกษา 2562 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

ตารางที่ 33 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปการศึกษา 2562-2563 

ตารางที่ 34 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

ภาพ เรื่อง หนา 

ตารางที่ 35 แสดงรอยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน การเขียน  

                การสื่อสาร ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 1-6  

ตารางที่ 36 แสดงรอยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน การเขียน  

                การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 1-6  

ตารางที่ 37 แสดงรอยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดคำนวณ  

                ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 1-6  

ตารางที่ 38 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี 

                วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ของนักเรียนช้ัน 

                มัธยมศึกษาปที่ 1-6  

ตารางที่ 39 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการความสามารถในการสราง 

                นวัตกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6  

ตารางที่ 40 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

                สือ่สารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6  

ตารางที่ 41 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชา 

                ใน 8 สาระการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563     

ตารางที่ 42 แสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชา 

                ใน 8 สาระการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563  

ตารางที่ 43 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติทีดี่ตองานอาชีพของ 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

                นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6  

ตารางที่ 44 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    

                ปที่ 1-6  

ตารางที่ 45 แสดงผลการประเมินคุณภาพผูเรียนที่มผีลการประเมินความภูมิใจในทองถิ่น 

                และความเปนไทย ในระดับดีขึ้นไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6  

ตารางที่ 46 แสดงผลการประเมินคุณภาพผูเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ 

                แตกตางและหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6  

ตารางที่ 47 แสดงผลการประเมินคุณภาพผูเรียนที่มสีุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  

                ในระดับดีขึ้นไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6  

ตารางที่ 48 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2  

                ปการศึกษา 2563 
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บทสรปุผูบริหาร 

 โรงเรียนแมออวิทยาคม ตั้งอยูเลขที่ 36 หมู 13 ตำบลแมออ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  สังกัด 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 6  มีจำนวนนักเรียน 133 คน (ขอมูลงานวิชาการ ณ วันที่ 9 เม.ย. 2564) 

 บุคลากร สายงานบริหาร จำนวน 1 คน  ครูผูสอน จำนวน 17 คน  บุคลากรสนับสนุน จำนวน 4 คน 

ผูอำนวยการโรงเรียน คือ นายอรรณพ  ยะตา  ดำรงตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนแมออวิทยาคม ไดมีการ

บริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคสวน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขายผูปกครอง ผูปกครองและผูนำชุมชน ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล โรงเรียนแมออ-วิทยาคม ยึดหลักการมีสวนรวมกับ

ภาคีเครือขาย กลุ มงาน กลุ มสาระการเรียนรู  และเนนการดำเนินงานโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA  ซึ่ง

ประกอบดวย   

 P (Plan) การวางแผน    

 D (Do) การปฏิบัติตามแผน  

 C (Check) การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  

 A (Act) การปรับปรุง แกไขและพัฒนา 

 การบริหารจัดการโรงเรียนบนพื้นฐานการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพซึ่งเปนระบบที่ดีและเปนที่

ยอมรับในวงวิชาการ ซึ่งการบริหารจัดการตามโครงสรางของโรงเรียนซึ่งแบงออกเปน 4 กลุมงาน ประกอบดวย 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

กลุมงานอำนวยการ กลุมงานวิชาการ กลุมงานกิจการนักเรียน และกลุมงานบริหารทั่วไป บนแนวทาง Smart 

School   ซึ่งประกอบดวย  

 Strategy (S) หมายถึง กลยุทธ 

 Moral (M) หมายถึง คุณธรรม   

 Achievement (A) หมายถึง มุงมั่นผลสัมฤทธ์ิ  

 Responsibility (R) หมายถึง ความรับผิดชอบ 

 Teamwork (T) หมายถึง การทำงานเปนทีมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 

  Smart (S) หมายถึง นามอง นำสมัย 

 พรอมทัง้นำแนวทางการทรงงานของในหลวงรชักาล ที ่9 เร ือ่ง การเขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา มาเป็น
พืน้ฐานในการบรหิารจดัการสถานศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภายใตก้ารบรหิารงานงานดงักลา่วขัน้ตน้ สง่ผลใหบ้รรลเุป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษา ทัง้มาตรฐาน
ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ และ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่

เนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั   
จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563  

ในภาพรวม ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับ ดี   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน อยูในระดับ ดี มีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยกระบวนการการมีสวน

รวมของคณะครู ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ในการรวมกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน มีการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนางาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนเกง ดี มีสุข มีคุณธรรม

จริยธรรม สงผลใหมาตรฐานที่  1 คุณภาพผูเรียนบรรลุเปาหมาย 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ดี  โรงเรียนแมออวิทยาคม ไดมีการ

บริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคสวน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ผูปกครองนักเรียนและผูนำชุมชน ดำเนินงานโดยใช
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

วงจรคุณภาพ PDCA บนแนวทาง Smart School  ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล   

  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับ ดี โรงเรียนมีการ

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ

การจัดการเรียนรูจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการช้ันเรียนและการจัดการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ ใหครูทุกคนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และใหครูผูสอนนำผลการนิเทศนำไป

ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น    

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 3 มาตรฐาน มีจุดเดน จุดพัฒนาและแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ดังน้ี 

จุดเดน จุดพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

1) นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะ 

อันพึงประสงคเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียน

กำหนด  โดยเฉพาะดานความซื่อสัตยและจติอาสา 

2) นักเรียนมีความสามารถดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา

และมทีักษะชีวิต   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

1) เพ่ิมทักษะใหกับนักเรียนบางสวนที่ยังขาดทักษะ

ในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคดิคำนวณ 

2) เพ่ิมทักษะทางดานภาษาและดานอาชีพ 

  

 

 

จุดเดน จุดพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย        

การบริหารงานเปนระบบ มีแผนปฎิบัติการประจำป

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) การจัดบรรยากาศและสถานที่ภายในโรงเรียน

เอ้ือตอการเรียนรู   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) การนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

                    ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1) ครูทุกคนมกีารวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

วิเคราะหหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู     

จัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

และทำวิจัยเพ่ือแกปญหาในช้ันเรียน  

  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 

                    เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1) พัฒนาใหครูมีทักษะการใชเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น  

 

 แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคณุภาพ หรือใหไดมาตรฐานที่สูงขึน้ใน

ปการศึกษา 2564  ดังน้ี  

     1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

     2. โครงการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนกาวทันเทคโนโลยีในการเรยีนรู 

     3. โครงการสงเสริมทักษะทางภาษาและทักษะอาชีพ  

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีแผนการพัฒนาเพือ่รักษาคณุภาพหรือใหได

มาตรฐานทีสู่งขึ้นในปการศกึษา 2564  ดังน้ี  

     1. โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคัญ มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคณุภาพ

หรือใหไดมาตรฐานทีสู่งขึน้ในปการศึกษา 2564  ดังน้ี  

     1. โครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

     2. โครงการพัฒนาครูใหใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย 
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สวนท่ี 1  

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

  

    1.1 ขอมูลทั่วไป 

  

โรงเรียนแมออวิทยาคม ต้ังอยูเลขที่ 36 หมู 13  บานสันปาเมา ต.แมออ อ.พาน จ.เชียงราย 57120  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  โทรศัพท 053 - 671589    โทรสาร  053 - 671589  

E-mail : maeoowittayakom@gmail.com  , website :  www.maeoowit.ac.th    

เปดสอนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถงึ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   

ประวัติโรงเรียน             

โรงเรียนแมออวิทยาคม ตำบลแมออ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดกองการมัธยมศึกษา 

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2538  มีเน้ือที่ 39 ไร     

จากผลการวิเคราะหสาเหตุที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ในพ้ืนที่บริการของโรงเรียนนครวิทยาคม

ในปการศึกษา 2522 – 2532 ที่เขาศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 1 ไมถึง รอยละ 50 เน่ืองจาก

นักเรียนที่อยูตำบลแมออ  ตองเดินทางไปโรงเรียนระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และสภาพถนนเปน

ดินลูกรัง มีหลุมบอจำนวนมากมีความยากลำบากใน การเดินทางทั้งฤดูฝนและฤดูแลง จึงเปนอุปสรรค

ตอการเรียนของนักเรียนในเขตตำบลแมออ 

ปการศึกษา 2533  โรงเรียนนครวิทยาคม เขาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน (ค.อมต.สศ.) จึงไดจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น โดยขอใชสถานที่โรงเรียนบานแมออนอก ซึ่งเปนโรงเรียน

ประถมศึกษา ในตำบลแมออหางจากโรงเรียนนครวิทยาคม  ประมาณ  10  กิโลเมตร 

ปการศึกษา 2535 ยายที่ต้ังโรงเรียนสาขาไปที่วัดแมแกวเหนือ 

ปการศึกษา 2535 – 2536 ยายสาขาไปจัดการเรียนการสอนที่ศาลาวัดแมแกวเหนือ 

ปการศึกษา 2537 ตนป วัดแมแกวเหนือมีความจำเปน ตองใชสถานที่ที่เปนหองเรียนชั่วคราวจัดเก็บ

วัสดุกอสรางวิหารหลังใหม โรงเรียนนครวิทยาคม(สาขา) จึงไดยายสาขากลับเขาไปในโรงเรียนนครวิทยาคม    

ปการศึกษา 2537 ตนปคณะครูและครูใหญจึงตัดสินใจกลับมาใชสถานที่เรียนโรงเรียนแมออนอก   

อีกครั้งหนึ่ง  ผูบริหารที่ดูแลการจัดตั้งโรงเรียนสาขาบุคคลแรก คือ นายสุพจน  ชัชวรัตน  ปลายปการศึกษา  

2537 โรงเรียนมีการเปลี่ยนผูบริหาร นายยรรยงค  พัวพันพัฒนา ไดยายมาดำรงตำแหนงผูบริหารโรงเรียนนคร

วิทยาคม 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2537 จึงตัดสินใจมาสรางอาคารชั่วคราวซึ่งเปนสถานที่ตั้งองคการบริหาร

สวนตำบลแมออ(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนกลาปจจุบัน)   

mailto:maeoowittayakom@gmail.com
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 วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษา ไดประกาศจัดตั้งใหสาขาโรงเรียนนครวิทยาคม    

เปนโรงเรียนแมออวิทยาคม โดยไดรับบริจาคที่ดินสาธารณะประโยชนจากสภาตำบลแมออ จำนวน 39  ไร 

และกรมสามัญศึกษาไดมีคำสั่งให นายธีรยุทธ ชัยอิ่นคำ ตำแหนงผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม              

มาดำรงตำแหนงครูใหญและอาจารยใหญ 

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 นายสุบรรณ ทันดร ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม            

มาดำรงตำแหนง อาจารยใหญ         

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 นายประสงค พรหมสิทธิ์ ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม                

มาดำรงตำแหนงอาจารยใหญ  

วันที ่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2544 นายสมัย  ใจมูลมั ่ง อาจารยใหญโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี                  

จังหวัดนาน  ไดยายมาดำรงตำแหนงอาจารยใหญและผูอำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.2549 

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 นายพิเศษ อาษา ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานสันจำปา อำเภอ               

แมสรวย ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551   

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นายอิสรภาพ จินาอิ ผูอำนวยการโรงเรียนบานแมปูนหลวง อำเภอเวียง

ปาเปา ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554   

วันที ่ 6 พฤษภาคม 2554 นายจรัล แกวเปง ผู อำนวยการโรงเรียนบานแมทาย อ.ปง จ.พะเยา         

ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 วาที่รอยโท ณัฐรัชต ใหญผา ผูอำนวยการโรงเรียนบานสักทุง อ.จุน  จ.พะเยา 

ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

วันที่ 3 เมษายน 2560  นายสงกรานต  บุญมี ผูอำนวยการโรงเรียนบานสันติสุข อ.ปง  จ.พะเยา      

ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

ปจจุบัน ผูอำนวยการโรงเรียนแมออวิทยาคม คือ นายอรรณพ ยะตา ดำรงตำแหนง ผูอำนวยการ

โรงเรียนแมออวิทยาคม ต้ังแตวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จนถึงปจจุบัน 
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ตราสญัลักษณของโรงเรียน 

 

 

  

   

 

 

มีลักษณะเปนรูปโล ภายในมวีงกลมซอนกัน 2 วง วงในสุดเปนรูปตนออที่เกี่ยวพันกัน ชองวางระหวาง

วงกลมวงนอกกับวงใน เปนช่ือของโรงเรียนเหนือวงกลมเปนอักษรยอของโรงเรียน 

สีประจำโรงเรยีน    

ชมพู – ขาว 

สีชมพู  หมายถึง  ความรัก  ความเอ้ืออาทร ความผูกพัน 

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ มีคุณธรรม  จริยธรรม 

คติพจน 

ธมฺมจารี สุข ํเสติ ผูประพฤติยอมอยูเปนสุข 

ปรัชญาโรงเรยีน 

จรรยาดี  มีวินัย  ใฝศึกษา 

เอกลักษณ  

"ภูมิทัศเดน สถานที่งาม ยึดมั่นตามศาสตรพระราชา" 
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อัตลักษณ  

"นบนอบ ถอมตน สรางคน มคีารวธรรม" 

วิสัยทัศน (Vision) โรงเรียนแมออวิทยาคม 

“มุงพัฒนาผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 

1. ปลูกฝงผูเรียนใหมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค  

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. การบริหารจัดการและการจดัการเรียนการสอน บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สงเสริมใหผูเรยีนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

5. สงเสริมผูเรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ 

 

 

เปาประสงค( Goal) 

1. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. มีระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. ผูเรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

5. ผูเรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ 

การเขา้รว่มโครงการ/กจิกรรมตามนโยบายหน่วยงานตน้สงักดั/หน่วยงานอืน่  

1. โครงการพลงังานจังหวัด 

2. โรงเรียนคูขนานปญญาภิวัฒน ธุรกิจการคาสมัยใหม 

 3. โรงเรียนดีประจำตำบล 

 4. โรงเรียนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 5. โรงเรียนสวย ภูมิทัศนสดใส ปลอดภัยไรมลพิษ 

 6. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 7. โรงเรียนสุจริต 

 8. สถานศึกษาตนแบบปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 



    
    5 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

 9. โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

 10. โครงการ To Be Number One  

 11. โครงการสรางเครือขายเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด  

12. โครงการ 1 หมอ 1 ตำรวจ 1 หองเรียน 

13. โครงการ USO NET เน็ตประชารัฐ กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

1.2 ขอมูลครแูละบุคลากรของสถานศึกษา 

 ตารางที่ 1 แสดงขอมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

บุคลากร ผูอำนวยการ รอง

ผูอำนวยการ 

ขาราชการ พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตรา

จาง 

เจาหนาที่

อ่ืนๆ 

ปการศึกษา

2563 

1 - 13 1 3 4 

1.2.1 จำนวนบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ตารางที ่2 แสดงจำนวนบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

ประเภทของบคุลากร 

ระดับการศึกษา  

รวม ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผูบริหาร - - 1 - - - 1 

รวม - - 1 - - - 1 

ขาราชการคร ู(กลุมสาระ) 

ภาษาไทย - -  - 1 - - 1 

คณิตศาสตร 1 1 - - - - 2 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 1 - - - - 3 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - 1 - - 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - - - - - 1 

ศิลปะ - - 1 - - - 1 

การงานอาชีพ 1 - 1 - - - 2 

ภาษาตางประเทศ - 1 - 1 - - 2 

รวม 5 3 2 3 - - 13 

พนักงานราชการและครูอัตราจาง (กลุมสาระ) 

ภาษาไทย 2 1 - - - - 3 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - - - - 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 1 - - - - 1 

รวม 2 2 - - - - 4 

รวมทั้งหมด 7 5 3 3 - - 18 

      

 

 

1.2.2 ขอมูลจำนวนลูกจางชัว่คราว จำแนกตามวุฒิการศึกษาสงูสุด 

ตารางที ่3 แสดงจำนวนลูกจางช่ัวคราว จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 

ต่ำกวาระดับปริญญาตรี (นักการ แมบาน ) 2 1 3 

ระดับปริญญาตร ี(เจาหนาทีธุ่รการ) - 1 1  
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สูงกวาระดับปริญญาตร ี - - - 

รวม 2 2 4 

1.2.3 จำแนกตามวิทยฐานะผลงานทางวิชาการ 

ตารางที ่4 แสดงจำแนกตามวิทยฐานะผลงานทางวิชาการ 

 ประเภทสายการบริหารสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 

ผูอำนวยการวิทยฐานะชำนาญการ - - - 

ผูอำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 1 - 1 

ผูอำนวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ - - - 

ผูอำนวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ - - - 

รวม 1 - 1 

 ประเภทสายการสอน 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ตำแหนงวิทยฐานะ 

ครูผูชวย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ภาษาไทย - - - - - 1 - - 

คณิตศาสตร - - - - 1 - - 1 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - 2 1 - - 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - - 1 - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - - - - - 

ศิลปะ - - - - 1 - - - 

การงานอาชีพ - - - - 1 - 1 - 

ภาษาตางประเทศ - - - 1 - - - 1 

รวม - - 1 1 5 3 1 2 

รวมทั้งหมด - 2 8 3 

 ขอมูลงานอำนวยการ ณ วันที่  10 พ.ย. 2563 

     1.2.4 สาขาทีจ่บการศึกษาและภาระงานสอน 

 ตารางที ่5 แสดงสาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 



    
    8 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

    ขอมูลงานวิชาการณ วันที่  10 พ.ย. 2563 

      1.2.5 ขอมูลครูที่ปรึกษาประจำชัน้ 

 ตารางที ่6 แสดงขอมูลครูที่ปรึกษาประจำช้ัน 

      ขอมูลงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สาชาวิชา จำนวน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

(ชม./สปัดาห/ภาคเรียน) 

ภาษาไทย 4 16 

คณิตศาสตร 2 23 

สังคมศึกษา 2 23 

วิทยาศาสตรทั่วไป 1 24 

เคมี - 11 

ชีววิทยา - 11 

ฟสิกส 1 11 

ภาษาอังกฤษ 2 23 

วิทยาศาสตรการกีฬา 1 23 

ศิลปศึกษา 1 22 

อุตสาหกรรมศิลป 1 23 

เกษตร 1 21 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 1 24 

รวม 17 22 

ระดับชัน้ จำนวนหอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 1 1 1 2 

ม.2 1 1 1 2 

ม.3 1 1 2 3 

ม.4 1 1 1 2 

ม.5 1 - 2 2 

ม.6 1 1 1 2 

รวม 6 5 8 13 
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1.3 ขอมูลนักเรียน 

1.3.1 จำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563  

ตารางที ่7 แสดงจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563 รวม 133 คน 

ขอมูลงานวิชาการ ณ วันที่ 9 เม.ย. 2564 

1.3.2 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2561-2563 

ตารางที ่8 เปรยีบเทียบจำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2561-2563 

ระดับชัน้ จำนวนหอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง 

ม.1 1 13 11 24 24 

ม.2 1 11 7 18 18 

ม.3 1 24 14 38 38 

รวม 3 48 32 80 80 

ม.4 1 11 5 16 16 

ม.5 1 9 7 16 16 

ม.6 1 12 9 21 21 

รวม 3 32 21 53 53 

รวมทั้งหมด 6 80 53 133 133 
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1.4 ขอมูลอาคารสถานที่   

1.4.1 อาคารเรียนและสิ่งกอสราง ภายในโรงเรียน 

ตารางที ่9 แสดงอาคารเรียนและสิ่งกอสราง ภายในโรงเรียน 

อาคาร จำนวน 

1. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค 1 ชุด 3  หลัง 

2. หองน้ำ  หองสวม  แบบ 6  ที่น่ัง 3 หลัง 

3. สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน 1 สนาม 

4. สนามวอลเลยบอลและตะกรอ 3 สนาม 

5. บานพักคร ู 3 หลัง 

6. บานพักนักการฯ 1 หลัง 

7. ที่เก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 2 ชุด 

8. อาคารเรียนกึ่งถาวร บ๊ิกซี 3 1 หลัง 

9. โรงอาหารแบบ 300  ที่น่ัง 1 หลัง 

 

1.4.2 หองที่จัดไวปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทัง้หมด 10 หอง ไดแก 
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ตารางที ่10 แสดงหองที่จัดไวปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 จำนวนหองเรียนทั้งหมด 6 หองเรียน แบงเปนช้ัน ม.1 – ม.6  

1.4.4 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม ไดแก สนามกีฬา สนามบาสเกตบอล ลานกิจกรรม 
 

 

แผนผงัโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชัน้ จำนวนหอง 

หองวิทยาศาสตร  2 

หองคณิตศาสตร 1 

หองคอมพิวเตอร  1 

หองนาฏศิลป 1 

หองศิลปะและดนตรี  1 

หองแนะแนว  1 

หองภาษาอังกฤษ   1 

หองประชุม 1 

หองสมุด 1 
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ขอมูลงานอาคารสถานที่ บรหิารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ขอมูลงบประมาณ 

 งบประมาณเพ่ือพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษาประจำปงบประมาณ 

2563 

  ตารางที่ 11 แสดงงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวเพื ่อพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการ

สถานศึกษาประจำปงบประมาณ 2563 

กลุมงานที่ไดรบัการจัดสรร รอยละที่จัดสรร จำนวนเงนิที่ไดรับการจัดสรร ( บาท ) 

กลุมงานอำนวยการ คิดเปนรอยละ  20 70,096.00 
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กลุมงานวิชาการ คิดเปนรอยละ  45 157,716.00 

กลุมงานกิจการนักเรียน     คิดเปนรอยละ  15 52,572.00 

กลุมงานบริหารทั่วไป        คิดเปนรอยละ 10 35,048.00 

งบสำรองจาย  คิดเปนรอยละ  10 35,048.00 

รวม 350,480.00 

 

 ขอมูลเงินปจจัยพ้ืนฐานสำหรบันักเรียนยากจน ปการศึกษา 2563 

ตารางที ่12 แสดงขอมูลเงินปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปการศึกษา 2563 

ที่ ระดับชัน้ 
สถานะ รวม 

(คน) 

งบประมาณทีด่รับ

จัดสรร (บาท) ยากจน ยากจนพเิศษ 

1 มัธยมศึกษาปที่ 1 2 2 4 6,000 

2 มัธยมศึกษาปที่ 2 5 2 7 10,500 

3 มัธยมศึกษาปที่ 3 7 - 7 10,500 

รวม 14 4 18 27,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2563 

 จำนวนนักเรียนใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ปการศึกษา 2563 

ตารางที ่13 แสดงจำนวนนักเรียนใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ปการศึกษา 2563 
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แหลงเรียนรู ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

หองสมุด 24 18 38 16 16 21 

หองศูนยและหองเรียน 

ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

24 18 38 16 16 21 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 24 18 38 16 16 21 

ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 24 18 38 16 16 21 

หองคอมพิวเตอร 24 18 38 16 16 21 

หองคอมพิวเตอรชุมชน 24 18 38 16 16 21 

หองแนะแนว 24 18 38 16 16 21 

หองพยาบาล 24 18 38 16 16 21 

หองประชุมดอกออ - - 38 - - - 

 

 จำนวนนักเรียนใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2563 

ตารางที่ 14 แสดงจำนวนนักเรียนใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2563 

แหลงเรียนรู ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูพงศกร 

24 18 38 16 16 21 

โรงเรือนเห็ดในตำบล 24 18 38 16 16 21 

วัดพระธาตุคือเวียง 24 18 38 16 16 21 

พระธาตุกูแกว 24 18 38 16 16 21 

รอยพระพุทธบาทสี่รอย 24 18 38 16 16 21 

สภาวัฒนธรรมตำบลแมออ 24 18 38 16 16 21 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 24 18 38 16 16 21 

ศูนยการเรียนรูชมรม

ผูสูงอายุ 

24 18 38 16 16 21 
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ตารางที่ 14.1 แสดงประเภทแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ดานจริยธรรม ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญทองถ่ิน 

วัดพระธาตุคือเวียง กลุมทอผา หมอสมุนไพร  

วัดพระธาตุกิ่วแกว กลุมผูสูงอายุดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรีพ้ืนเมือง ลุงทา แมแกวพัฒนา 

ลุงราเมศวร  

วัดพระธาตุกูแกว กลุมผูสูงอายุจักรสาน ชางเฟอรนิเจอร ชางมัด จามจุรีพานิช 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย โรงเพาะเห็ดในหมูบาน หมอนวดแผนไทย  

วัดมอนปาสัก กลุมทำปุยอินทรียหมูบานสนัปาเมา ปลูกพืชไรดิน (ไฮโดรโปรนิก) นายสม

ประสงค   

วันพระธาตุมิ่งมงคล แหลงผลิตครกหิน ชางเช่ือมเหล็ก ลุงสงกรานต  

วัดแมออนอก รานผลิตภัณฑจากปูนซีเมนต. ศาสนพิธี ครูบามูล พออาจารยบานเดน 

วัดแมออใน ผลิตฟางอัด ลุงเอ  

วัดดงชัย ผลิตขนมจีน ปาบัวซอน  

วัดแมแกวใต   

วัดแมแกวเหนือ   

วัดดอนเจริญ   

วัดพระธาตุผาจางมูบ   

โบถสคริสจักรชัยสวัสด์ิ   

 

1.7 ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีหมูบาน  ตลาด  รานขายของชำ คลินิก และมีรานอินเทอรเน็ต   

มีวัดและโบสถคริสต อยูใกลแหลงเรียนรู  ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผูนำชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ ่น ในชุมชนเขตพื ้นที ่บริการมีประชากรประมาณ 9,346 คน โรงเรียนประถมศึกษา 9 แหง                          

ระบบการศึกษานอกโรงเรียน 1 แหง ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ 1 แหง ที่อานหนังสือประจำหมูบาน 12 แหง 

บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนลักษณะทุงนาหางจากหมูบานประมาณ 1 กิโลเมตร อยูติดวัดคือเวียง    

อาชีพหลักของชุมชน ประชากรสวนใหญในเขตตำบลแมออ รอยละ 90 ประกอบ อาชีพทำนา ทำไร           

พืชเศรษฐกิจ สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ รอยละ 97 และศาสนาคริสต รอยละ 3 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ถวายสลากภัทร 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

 2. ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 อาชีพหลัก คือ ทำนา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

ฐานะทางเศรษฐกิจสวนใหญมีฐานะคอนขางยากจน รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอปประมาณ 5,000 บาท 

จำนวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 3 คน 

3. โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนลักษณะทุงนาหางจากหมูบาน

ระยะหางจากถนนสายหลัก ประมาณ 1 กิโลเมตร มีหมูบาน ตลาด รานคาขายของชำ คลินิก และมีราน

อินเทอรเน็ต มีวัดและโบสถคริสต อยูใกลแหลงเรียนรูในชุมชน ปราชญชาวบาน ไดรับการสงเสริมสนับสนุน

จากชุมชน ชมรมผูสูงอายุ ผูนำชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานีตำรวจภูธรแมออ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเปนอยางดี  

มีเขตพืน้ที่บรกิาร 20 หมูบาน ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมูที ่ ช่ือหมูบาน หมูที ่ ช่ือหมูบาน 

1 บานแมออใน 11 แมออหลวง 

2 บานแมออนอก 12 ใหมเจรญิ 

3 บานแมแกวใต 13 บานสันปาเมา 

4 บานโปงทะลาย 14 บานแมแกวรุงเรือง 

5 บานจำผักกูด 15 บานแมออสันติ 

6 บานแมแกวกลาง 16 บานแมออ 

7 บานปอเรียง 17 บานแมแกวพัฒนา 

8 บานดงชัย 18 บานทรายทอง 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

9 บานเดนชัย 19 บานแมแกว 

10 บานแมแกวเหนือ 20 บานสักชัยทอง 

หมายหตุ รวมอีก 2 หมูบานคือ บานสันสลแีละบานดอนเจริญ ต.หวยสกั อ.เมือง จังหวัดเชียงราย เน่ืองจาก   

มีพ้ืนที่ติดเขตพ้ืนที่บริการ 

 

โรงเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ 

1. โรงเรียนบานแมออนอก 

2. โรงเรียนบานแมออประชารัฐ 

3. โรงเรียนบานแมแกวใต 

4. โรงเรียนบานโปงทะลายใหมเจริญ 

 

 

      2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  

 

       2.1 ขอมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียน  

          2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติของผูเรียน ประจำปการศึกษา 2563 

ตารางที่ 15 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่ 3  
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 69.75 20.40 30.96 40.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน 49.59 20.88 27.61 28.51 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 61.08 31.85 33.68 39.61 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 

 

 

 

ตารางที่ 16 แสดงผลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561-2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ผลตาง 

ปการศึกษา 

61-62 

ผลตาง 

ปการศึกษา 

62-63 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ภาษาไทย 55.83 53.23 69.75 -2.60 +16.52 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ค
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ลี่ย

ระดับ/รายวิชา

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ยiระดับสังกัด สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

คณิตศาสตร 30.33 24.55 20.40 -5.78 -4.15 

วิทยาศาสตร 36.33 28.91 30.96 -7.42 +2.05 

ภาษาอังกฤษ 31.42 29.82 40.00 -1.60 +10.18 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 17 แสดงการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  

ประจำปการศึกษา 2563 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 38.74 21.73 32.96 33.29 25.48 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ
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รายวิชา

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561-2563

ป 2561

ป 2562

ป 2563
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

คะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน 36.04 19.38 27.71 32.17 23.10 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 46.82 27.89 34.73 36.95 30.38 

คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ. 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 

 

ตารางที่ 18 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561-2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย ผลตาง 

ปการศึกษา 

2561-2562 

ผลตาง 

ปการศึกษา 

2562-2563 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
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ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ
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เฉ
ลี่ย

รายวิชา

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561-2563

ป 2561

ป 2562

ป 2563
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

ภาษาไทย 43.98 38.14 38.74 -5.84 +0.60 

คณิตศาสตร 23.25 20.91 21.73 -2.34 +0.82 

วิทยาศาสตร 27.68 28.23 32.96 +0.55 +4.73 

สังคมศึกษา 34.15 35.18 33.29 +1.03 -1.89 

ภาษาอังกฤษ 24.06 23.64 25.48 -0.42 +1.84 

2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

ตารางที่ 19 แสดงผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน    

               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562  

  

 

ตารางที่ 20 แสดงผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน                               

กลุมสาระ

การเรียนรู 

จำนวน 

นักเรียน 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ต่ำสุด 

คะแนน 

สูงสุด 

คะแนน 

เฉลี่ย 

รอยละของจำนวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

วิทยาศาสตร 20 100 12.0 50.0 33.75 20.00 75.00 5.00 0.00 

คณิตศาสตร 20 100 13.0 47.0 24.65 60.00 40.00 0.00 0.00 

ภาษาไทย 20 100 15.0 63.0 39.70 10.00 65.00 25.00 0.00 

ภาษาอังกฤษ 20 100 18.0 54.5 26.30 60.00 35.00 5.00 0.00 
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วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงระดับรอยละของจํานวนนักเรียนขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายป

ของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2562

ปรบัปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

0

10

20

30

40

50

60

70

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงผลคะแนนเฉลี่ยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย
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วทิยาศาสต์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ

แผนภูมิแสดงผลรอยละของจํานวนนักเรียนขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2562

ปรับปรุง พอใช ดี ดีเยี่ยม
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

                ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2562 

 

ตารางที่ 21 แสดงขอมูลรายงานผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561-2562 (คะแนนเฉลี่ย) 

ที่ กลุมสาระการเรียนรู คะแนนเฉลี่ย 

กลุมสาระ

การเรียนรู 

จำนวน 

นักเรียน 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ต่ำสุด 

คะแนน 

สูงสุด 

คะแนน 

เฉลี่ย 

รอยละของจำนวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

วิทยาศาสตร 40 100 4.5 56.0 37.41 15.00 67.50 17.50 0.00 

คณิตศาสตร 40 100 12.0 39.5 24.88 50.00 50.00 0.00 0.00 

ภาษาไทย 45 100 15.00 73.00 46.05 5.00 57.50 37.50 0.00 

ภาษาอังกฤษ 40 100 10.0 59.0 26.25 52.50 45.00 2.50 0.00 
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วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงผลคะแนนเฉลี่ยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2562

คะแนนตํ่าสดุ คะแนนสงูสดุ คะแนนเฉลี่ย
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

2561 2562 

1 วิทยาศาสตร 47.00 33.75 

2 คณิตศาสตร 27.00 24.65 

3 ภาษาไทย 43.00 39.70 

4 ภาษาอังกฤษ 27.20 26.30 

คาเฉลี่ย 36.05 31.10 

 

ตารางที่ 22 แสดงขอมูลรายงานผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2561-2562 (คะแนนเฉลี่ย) 

ที่ กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉลี่ย 

2561 2562 

1 วิทยาศาสตร 34.00 37.41 

2 คณิตศาสตร 22.20 24.88 

3 ภาษาไทย 52.00 46.05 

4 ภาษาอังกฤษ 31.30 26.25 

คาเฉลี่ย 34.88 33.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

     2.1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาใน 8 สาระการเรียนรู  

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาใน 8 สาระการเรยีนรู 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 อยูในระดับ 2.5 ขึ้นไป ปการศึกษา 2563 (รวบรวมขอมูลจากระบบ sgs/

ปพ5 และสารสนเทศของแตละกลุมสาระการเรียนรู) 

กลุมสาระการเรียนรู จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 2.5 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
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ภาษาไทย คณิตศาสต

ร

วิทยาศาสต

รและ

เทคโนโลยี

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

สุขศึกษา

และพล

ศึกษา

ศิลปะ การงาน

อาชีพ

ภาษาตางป

ระเทศ

ภาพรวม

สถานศึกษา

รอยละ 69.17 80.81 87.22 86.53 93.94 97.74 96.99 68.18 85.07

69.17
80.81 87.22 86.53

93.94 97.74 96.99

68.18

85.07

แสดง ร อ ยล ะขอ งจํา นวนนั ก เ รี ย น ท่ี มี ผลสั ม ฤท ธ์ิ ท า งก า ร เ รี ย น

ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ท่ี  1 - 6 ใ น ร ะ ดับ เ ก รด  2 . 5 ขึ้ น ไ ป  ป ก า ร ศึ กษา  2563



    
    25 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 19 10 18 11 14 20 69.17 

คณิตศาสตร 31 33 54 26 33 42 80.81 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

16 31 76 32 32 42 87.22 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

47 25 67 24 32 17 86.53 

สุขศึกษาและพลศึกษา 49 35 68 21 28 32 93.94 

ศิลปะ 24 18 35 16 16 21 97.74 

การงานอาชีพ 24 18 34 16 16 21 96.99 

ภาษาตางประเทศ 13 16 30 19 27 30 68.18 

รวมจำนวน 223 186 382 165 198 225 85.07 

 

ตารางที่ 24 แสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาใน 8 สาระการเรียนรู 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 อยูในระดับ 2.5 ขึ้นไป ปการศึกษา 2563 (รวบรวมขอมูลจากระบบ sgs/

ปพ.5 และสารสนเทศของแตละกลุมสาระการเรียนรู) 

กลุมสาระการ

เรียนรู 

รอยละของจำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 2.5 ขึ้นไป คาเฉลี่ย

รอยละ 

คา

เปาหมาย 

สรุปผลการ

ประเมิน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 
79.17 55.56 43.37 68.75 87.50 95.24 69.17 65 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

คณิตศาสตร 
62.00 91.67 70.13 78.79 100.00 100.00 80.81 60 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
95.83 86.11 100.00 100.00 100.00 100.00 87.22 75 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
97.91 69.44 88.15 75.00 100.00 80.95 86.53 70 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
97.96 97.22 89.47 80.77 100.00 100.00 93.94 80 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

ศิลปะ 
100.00 100.00 92.11 100.00 100.00 100.00 97.74 80 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

การงานอาชีพ 
100.00 100.00 89.47 100.00 100.00 100.00 96.99 80 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

ภาษาตางประเทศ 
48.10 76.20 68.20 59.40 84.40 71.40 68.18 50 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

ภาพรวม 85.12 84.53 80.11 82.84 96.49 93.45 85.07 70 
สูงกวา 

คาเปาหมาย 

      

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขยีน ปการศึกษา 2563 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

   ตารางที่ 25 แสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6    

 

 

 

2.1.3.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศกึษา 2563 

ชั้น 
จำนวน ผลการประเมิน ระดับดี 

รอยละ 
นักเรียน ไมผาน ผาน ดี เยี่ยม ขึ้นไป 

ม.1 24 0 0 2 22 24 100.00 

ม.2 18 0 0 7 11 18 100.00 

ม.3 38 0 0 11 27 38 100.00 

ม.4 16 0 0 1 15 16 100.00 

ม.5 16 0 0 0 16 16 100.00 

ม.6 21 0 9 0 12 12 57.14 

รวม 133 0 9 21 103 124 93.23 

รอยละ 0.00 6.79 15.79 77.44 93.23  
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม



    
    28 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6    

 

 

 

ชั้น 
จำนวน ผลการประเมิน ระดับดี 

รอยละ 
นักเรียน ไมผาน ผาน ดี เยี่ยม ขึ้นไป 

ม.1 24 0 0 4 20 24 100.00 

ม.2 18 0 0 6 12 18 100.00 

ม.3 38 0 1 13 24 37 94.87 

ม.4 16 0 1 3 12 15 93.75 

ม.5 16 0 0 0 16 16 100.00 

ม.6 21 0 0 3 18 21 100.00 

รวม 133 0 2 29 102 131 98.50 

รอยละ 0.00 1.50 21.80 76.70 98.50  
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563

ไม่

ผา่น

ผา่น
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

2.1.3.4 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ปการศึกษา 2563 

   ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6    

 

 

ชั้น 
จำนวน ผลการประเมิน ระดับผาน 

รอยละ 
นักเรียน ผาน ไมผาน ขึ้นไป 

กิจกรรมแนะแนว 133 133 0 133 100.00 

กิจกรรมลูกเสอืเนตรนารี 80 80 0 80 100.00 

กิจกรรมชุมนุม 122 122 0 122 100.00 

กิจกรรมเพ่ือสงัคม และ

สาธารณประโยชน 
133 133 0 133 100.00 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 11 11 0 11 100.00 

รวม 319 319 0 319 100.00 

รอยละ 100.00 0.00 100.00  

0
20
40
60
80

100
120
140

แผนภูมิแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของนักเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

2.1.3.5 ผลการประเมินสมรรถนะผูเรียน 5 ดาน ปการศึกษา 2563 

   ตารางที่ 28 แสดงผลการประเมินสมรรถนะผูเรียน 5 ดานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6    

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวนนักเรียนที่ไดระดับดีขึ้นไป คิดเปน 

รอยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. ความสามารถใน

การสื่อสาร 
20 15 34 13 14 19 86.47 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

2. ความสามารถใน

การคิด 
18 14 29 11 12 18 76.70 

3. ความสามารถใน

การแกปญหา 
15 12 27 12 13 17 72.18 

4. ความสามารถใน

การใชทักษะชีวิต 
21 16 30 15 16 21 89.48 

5. ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี 
22 16 34 16 16 21 93.98 

 

 

 

 

2.1.4 รอยละของผูสำเร็จการศึกษา 

 ตารางที่ 29 แสดงรอยละของผูสำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562 และ ปการศึกษา 2563 

• ปการศึกษา 2562 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 23 คน 

ที่ รายการ การสำเร็จการศึกษา จำนวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1 ผูสำเร็จการศึกษาภาคบังคับตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
23 100.00 

2 ผูไมสำเร็จการศึกษาภาคบังคับตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
0 0.00 

 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 12 คน 

ที่ รายการ การสำเร็จการศึกษา จำนวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1 ผูสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12 100.00 

2 ผูสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
0 0.00 

 

• ปการศึกษา 2563 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 38 คน 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

ที่ รายการ การสำเร็จการศึกษา จำนวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1 ผูสำเร็จการศึกษาภาคบังคับตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
38 100.00 

2 ผูไมสำเร็จการศึกษาภาคบังคับตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
0 0.00 

 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 21 คน 

ที่ รายการ การสำเร็จการศึกษา จำนวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1 ผูสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
21 100.00 

2 ผูสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
0 0.00 

                                                             หมายเหตุ ขอมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 

 

 

2.1.5 ขอมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 

 ตารางที่ 30 แสดงขอมูลการติดตามผลการศึกษาตอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษา

ปที่6 ที่สำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 23 คน 

ที่ รายละเอียดการศึกษาตอ จำนวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1 ศึกษาตอ 23 100 

 1.1 สายสามัญ 17 73.91 

 1.2 สายอาชีพ 6 26.09 

2 ไมประสงคศึกษาตอ - - 

 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 12 คน 

ที่ รายละเอียดการศึกษาตอ จำนวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1 ศึกษาตอ 10 83.33 

 1.1 สถาบันอุดมศึกษา 7 58.33 

 1.2 สถาบันอาชีวศึกษา 3 25 

2 ไมประสงคศึกษาตอ 2 16.67 
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

        หมายเหตุ ขอมูลงานแนะแนว ณ วันที่ 25 มถิุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางที่ 31 แสดงขอมูลการติดตามผลการศึกษาตอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 38 คน 

ที่ รายละเอียดการศึกษาตอ จำนวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1 ศึกษาตอ 38 100 

 1.1 สายสามัญ 27 71.05 

 1.2 สายอาชีพ 11 28.94 

2 ไมประสงคศึกษาตอ - - 

 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 21 คน 

ที่ รายละเอียดการศึกษาตอ จำนวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1 ศึกษาตอ 20 95.24 

 1.1 สถาบันอุดมศึกษา 9 42.86 
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 1.2 สถาบันอาชีวศึกษา 10 47.62 

 1.3 อาสาสมัครทหารพราน 1 4.76 

2 ไมประสงคศึกษาตอ 1 4.76 

                                                                         ขอมลูงานแนะแนว ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 

หมายเหตุ 

1. สถาบันอุดมศึกษา กำลังรอประกาศผลรอบที่ 2 จำนวน 6 คนและกำลังตัดสินใจศึกษาตอ จำนวน 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2.2 ผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาปการศึกษา 2562 

ตารางที่ 32 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปการศึกษา 2562 

ภาพรวมมาตรฐานการศึกษา : ระดับดี 

มาตรฐานการศึกษา 
คารอยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เปาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผูเรียน ระดับดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและ

การคิดคำนวณ   
53.33 63.20 สูงกวาคาเปาหมาย 
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   1.1) ผูเรียนรอยละ 60 มีความสามารถในการอาน การเขียน 

การสื่อสาร ภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป 
60 64.03 สูงกวาคาเปาหมาย 

   1.2) ผูเรียนรอยละ 50 มีความสามารถในการอาน การเขียน 

การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป 
50 58.15 สูงกวาคาเปาหมาย 

   1.3) ผูเรียนรอยละ 50 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ระดับ

ดีขึ้นไป 
50 67.41 สูงกวาคาเปาหมาย 

2)  ผูเรียนรอยละ 70 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  

ระดับดีขึ้นไป 

70 96.07 สูงกวาคาเปาหมาย 

3)  ผูเรียนรอยละ 70 มคีวามสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ระดับดีขึ้นไป 
70 90.37 สูงกวาคาเปาหมาย 

4)  ผูเรียนรอยละ 80  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

ระดับดีขึ้นไป 

80 92.19 สูงกวาคาเปาหมาย 

5)  ผูเรียนรอยละ 60 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูร

สถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
60 72.45 สูงกวาคาเปาหมาย 

6)  ผูเรียนรอยละ 80 มคีวามรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติทีดี่ตอ

งานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 
80 82.22 สูงกวาคาเปาหมาย 

ภาพรวมมาตรฐานการศึกษา : ระดับดี 

มาตรฐานการศึกษา 
คารอยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เปาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับดี 

1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน 

 1) ผูเรียนรอยละ 80 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป 
80 88.52 สูงกวาคาเปาหมาย 
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 2) ผูเรียนรอยละ 80 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความ

เปนไทย ระดับดีขึ้นไป 
80 84.44 สูงกวาคาเปาหมาย 

 3) ผู เรียนรอยละ 80 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 
80 85.19 สูงกวาคาเปาหมาย 

 4) ผูเรียนรอยละ 80 มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

ระดับดีขึ้นไป 
80 83.70 สูงกวาคาเปาหมาย 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับดี 

2.1 มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด

ชัดเจน 
ดีเลิศ ดีเลิศ เทากับคาเปาหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดี เทากับคาเปาหมาย 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย     
ดี ดี เทากับคาเปาหมาย 

2.4 ครูและบุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
80 80 ระดับดี 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อตอการ

จัดการเรียนรู 
ดี ดี ระดับดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู 
ดี ดี ระดับดี 

ภาพรวมมาตรฐานการศึกษา : ระดับดี 

มาตรฐานการศึกษา 
คารอยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เปาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคัญ ระดับดี 

3.1 ครูผูสอนรอยละ 80 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต ระดับดีขึ้นไป 

80 100 สูงกวาคาเปาหมาย 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษาปการศึกษา 2562-2563 

 ตารางที่ 33 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปการศึกษา 2562-2563 

3.2 ครูผู สอนรอยละ 80 ใชสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ระดับดีขึ้นไป 
80 100 สูงกวาคาเปาหมาย 

3.3 ครูผู สอนรอยละ 8๐  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก ระดับดีขึ้นไป 
80 100 สูงกวาคาเปาหมาย 

3.4 ครูผูสอนรอยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน ระดับดีขึ้นไป 
80 100 สูงกวาคาเปาหมาย 

3.5 ครูผูสอนรอยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

ปอนกลับเพื ่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ระดับดีขึ้นไป 

80 81.25 สูงกวาคาเปาหมาย 
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ภาพรวมมาตรฐานการศึกษา : ระดับดี 

มาตรฐานการศึกษา 

คารอยละ 

ปการศึกษา

2562 

ปการศึกษา

2563 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ   
63.20 69.92 

    1.1) ผูเรียนรอยละ 60 มคีวามสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

ภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป 
64.04 72.93 

    1.2) ผูเรียนรอยละ 50 มคีวามสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป 
58.15 64.66 

    1.3) ผูเรียนรอยละ 50 มคีวามสามารถในการคิดคำนวณ ระดับดีขึ้นไป 
67.41 72.18 

2)  ผูเรียนรอยละ 70 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  ระดับดีขึ้นไป 
96.07 93.23 

3)  ผูเรียนรอยละ 70 มคีวามสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 90.37 82.71 

4)  ผูเรียนรอยละ 80  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  

ระดับดีขึ้นไป 

92.19 93.98 

5)  ผูเรียนรอยละ 60 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 

ระดับดีขึ้นไป 
72.45 85.07 

6)  ผูเรียนรอยละ 80 มคีวามรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติทีดี่ตองานอาชีพ 

ระดับดีขึ้นไป 
82.22 96.99 
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ภาพรวมมาตรฐานการศึกษา : ระดับดี 

มาตรฐานการศึกษา 

คารอยละ 

ปการศึกษา

2562 

ปการศึกษา

2563 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน 

 1) ผูเรียนรอยละ 80 มคีุณลกัษณะและคานิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป 
88.52 98.50 

 2) ผูเรียนรอยละ 80 มคีวามภูมิใจในทองถิน่และความ

เปนไทย ระดับดีขึ้นไป 
84.44 97.74 

 3) ผูเรียนรอยละ 80 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 
85.19 91.73 

 4) ผูเรียนรอยละ 80 มสีุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

ระดับดีขึ้นไป 
83.70 97.74 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

2.1 มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด

ชัดเจน 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดี 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย     

ดี ดี 

2.4 ครูและบุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
80.00 88.24 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการ

จัดการเรียนรู 
ดี ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู 
ดี ดี 
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ภาพรวมมาตรฐานการศึกษา : ระดับดี 

มาตรฐานการศึกษา 

คารอยละ 

ปการศึกษา

2562 

ปการศึกษา

2563 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคัญ 

3.1 ครูผูสอนรอยละ 80 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต ระดับดีขึ้นไป 

100.00 100.00 

3.2 ครูผูสอนรอยละ 80 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ระดับดีขึ้นไป 
100.00 100.00 

3.3 ครูผูสอนรอยละ 80  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ระดับดีขึ้นไป 
100.00 100.00 

3.4 ครูผูสอนรอยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน ระดับดีขึ้นไป 
100.00 100.00 

3.5 ครูผูสอนรอยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

ปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ระดับดีขึ้นไป 

81.25 92.40 
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2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 ตารางที่ 34 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พืน้ฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคณุภาพ 

ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

ตอง

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 

ตัวบงชี้ที ่1    ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี      

ตัวบงชี้ที ่2    ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค      

ตัวบงชี้ที ่3    ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเนื่อง      

ตัวบงชี้ที ่4    ผูเรียนคิดเปน  ทำเปน      

ตัวบงชี้ที ่5    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน      

ตัวบงชี้ที ่6    ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ      

ตัวบงชี้ที ่7    ประสิทธิภาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา      

ตัวบงชี้ที ่8    พฒันาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและตน 

                    สังกัด 
     

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 

ตัวบงชี้ที ่9    ผลการพฒันาใหบรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วสัิยทัศน  

                    พันธกิจและวัตถปุระสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
     

ตัวบงชี้ที ่10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน 

                     เปนเอกลักษณของสถานศึกษา                        
     

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 

ตัวบงชี้ที ่11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สงเสริมบทบาท 

                    ของสถานศึกษา 
     

ตัวบงชี้ที ่12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน 

                     รกัษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ 
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                     แนวการปฏิรูปการศึกษา 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพไดมาตรฐาน    โดยมีคาเฉลี่ย    82.70 

  - ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง            ไมรบัรอง 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 จุดเดนจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 

• ดานผลการจัดการศึกษา 

 1. ผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพใหแข็งแรง  มีน้ำหนักสวนสูง สมรรถภาพรางกายตามเกณฑของกรม 

พลศึกษามีความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ประพฤติตนเปนลูกที่ดีเชื่อฟงคำสั่งสอนของพอแม 

ชวยทำงานบาน ไมสรางความเดือดรอนใหแกครอบครัวและสังคม  สุภาพเรียบรอย  ซื่อสัตยสุจริต  รักชาติ  

ศาสน กษัตริย มีความมุมานะ ต้ังใจศึกษาเลาเรียน  รูจักดูแลสถานที่และสิ่งแวดลอม  มีจิตสาธารณะชวยเหลือ

สังคมเปนประจำ มีความสามารถในการคนควาและเรียนรูดวยตนเองทั้งจากการอานและการใชเทคโนโลยี 

 2. สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  คือ  นบนอบ  ถอมตน สรางคน

ใหมี  คารวธรรม  และมีจุดเนน  จุดเดนที่เปนเอกลักษณคือ ภูมิทัศนเดน สถานที่งาม นามแมออวิทยาคม 

พรอมทั้ง มีโครงการพิเศษอยางเดนชัดในการแกปญหาของโรงเรียนและสังคม คือโครงการศูนยการเรียนรู

เกษตรแบบพอเพียง 

• ดานการบริหารการจัดการศกึษา 

 สถานศึกษามีการจัดทำโครงการรักษาระดับคุณภาพตามขอเสนอแนะของ สมศ. รอบสอง  ไดแก  

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการและโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

• ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 สถานศึกษาสงเสริมใหครูทุกคนไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนครบตามเกณฑที่คุรุสภากำหนดและ

ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

• ดานการจัดการเรียนการสอน 
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 1. ผูเรียนบางสวนยังขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดไตรตรองอยางมี

เหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ  รวมทั้งมีความสนใจคอนขางนอยในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งใน

และนอกสถานศึกษาเพ่ือสรางเปนองคความรูของตนเอง 

 2. ผู เรียนบางสวนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับ

คุณภาพตองปรับปรุง ในกลุมสาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษ ระดับคุณภาพพอใชในกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพละศึกษา การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 

• ดานผลการบริหารการจัดการศึกษา 

 1. ดานการบริหารทั่วไป (กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาตามโครงการการบริหารของโรงเรียน) 

สถานศึกษายังขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลไปใชในการพัฒนาอยางเปนระบบ 

 2. โรงเรียนมีการรายงานผลการปฎิบัติงานใหกับหนวยงานผูมีสวนรวมไดรับทราบโดยผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

• ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

      สถานศึกษาควรนำผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู ประเมินการจัดการเรียนรูประเมินแบบวัด 

แบบทดสอบ ไปพัฒนาอยางเปนระบบ โดยการจัดนิเทศ ประชุมอบรม สงครูเขาอบรมตามที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานอ่ืนจัด 

• ดานการประเมินคุณภาพภายใน 

1. สถานศึกษามีบุคลากรจำกัดแตละคนมีภาระงาน นอกเหนือจากการสอนมาก และยังขาดความ

เขาใจในการดำเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบอยางชัดเจน 

2. สถานศึกษายังขาดการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลสารสนเทศ ไวเปนหมวดหมูที่ครอบคลุมภารกิจ         

ทุกดาน 

ขอเสนอแนะเพื ่อการพัฒนาตานกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ. 2543 

1. ดานผลการจัดการศึกษา 

 1. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการคิด โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

สงเสริมทักษะการคิดในดานตาง ๆ ทุกกลุ มสาระ จัดกิจกรรมที ่สงเสริมทั ้งในและนอกหลักสูตรอยาง

หลากหลายตามความพรอมและบริบทของโรงเรียน เชน กิจกรรมเลาขาว (เนนการวิเคราะหขาว)กิจกรรม
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โครงงาน (โครงงานสำรวจ โครงงานทดลอง โครงงานสิ่งประดิษฐ) กิจกรรมการทำรายงาน  กิจกรรมแสวงหา

ความรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ จนสามารถสรุปเปนองคความรูของตนเองได กิจกรรมการเรียน

การสอนระบบกลุมเพ่ือฝกใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน ฝกการระดมสมอง ฝกการทำงานเปนทีม เปนตน 

 2. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ  

(O-NET)  ใหสูงขึ้นในกลุมสาระที่ผูเรียน มีผลการประเมินคุณภาพระดับตองปรับปรุง คือกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ ระดับคุณภาพพอใช ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยครูในกลุมสาระการเรียนรูรวมกับ

สถานศึกษา วิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงทั้งจากแบบทดสอบ O-NET จากผลการทดสอบของสำนักทดสอบทาง

การศึกษา จากการจัดการเรียนการสอนของครูหรือจากสาเหตุอื่น ใหครบอยางรอบดาน นำเปนขอมูลในการ

คัดกรองและแยกกลุมนักเรียน จัดทำเปน โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ

แกปญหาดังกลาวเชน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการจัดสอนเสริม โครงการสงเสริมความ

เปนเลิศทางปญญา 

 

 

 

 

 

 

1. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 1.  สถานศึกษาควรจัดใหมีการประเมินผล การปฏิบัติงานในฝายบริหารทั่วไป (กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียน) โดยแตงตั้งคณะกรรมการทำหนาที่ประเมิน นำขอมูลที่ไดจาก

ขอเสนอแนะในการประเมิน จัดทำเปนโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาอยางเปนระบบตามหลักการบริหาร

คุณภาพ (PDCA) 

2. สถานศึกษาควรดำเนินการสงเสริม ใหคณะกรรมการสถานศึกษา ไดปฏิบัติหนาที่อยางครบถวน

ครอบคลุมตามภารกิจโดยการจัดประชุม เพ่ือดำเนินการตามบทบาทหนาที่ที่กำหนดไว ในระเบียบกระทรวง 

ศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2543 ครบทั้ง 14 ขอ 

3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
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  สถานศึกษาควรนำผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู ประเมินการจัดการเรียนรู ประเมินแบบวัด 

แบบทดสอบ ไปพัฒนาอยางเปนระบบ โดยการจัดนิเทศ ประชุมอบรม สงครูเขาอบรมตามที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานอ่ืนจัด 

4. ดานการประเมินคุณภาพภายใน 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนำในการสรางความเขาใจใหแกบุคลากรทุกฝาย ในระบบประกัน

คุณภาพของโรงเรียนโดยการประชุมชี้แจง หรือจัดอบรม เพื่อสรางความเขาใจ ใหตระหนักในการประกัน

คุณภาพการศึกษา กำกับติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ มีการนิเทศงานอยางเปนรูปธรรมตรวจสอบผล

การดำเนินงานกับเปาหมาย ตัวบงชี้ความสำเร็จ ตลอดจนนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแกไขอยาง

ตอเน่ือง 

 2. สถานศึกษาควรศึกษาแนวทางและวิธีการ จัดทำขอมูลใหเปนระบบสารสนเทศ ใหชัดเจนโดย

รวบรวมจากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแตละป จากสภาพปจจุบันและปญหา จุดเดน จุดที่

ควรพัฒนาหรือจากความตองการที่จะพัฒนา ใหเปนระบบ ครบทุกประเด็น จัดทำเปนหมวดหมู ครอบคลุมทั้ง

งานกลุมอำนวยการ กลุมวิชาการ กลุมงานกิจการนักเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสะดวกตอการ

นำไปใชและเกิดการพัฒนาไดอยางตอเน่ือง 
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สวนท่ี 2  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ ดี 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดี 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  

ระดับคณุภาพ  :  ดี    

1. กระบวนการพัฒนา  

 โรงเรียนแมออวิทยาคมไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคาเปาหมาย ปการศึกษา 2563 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว คณะครู ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ รวมประชุมวางแผน วิเคราะห ขอมูลพื้นฐาน

ของผูเรียนดานการเรียน การคิดวิเคราะหและคุณลักษณะที่พึงประสงค วิเคราะหสภาพบริบทของโรงเรียน 

วิเคราะหหลักสูตร การวัดและประมินผลตามสภาพจริงฯลฯ โดยดูจากขอมูลการพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน

และนำผลการวิเคราะหมาวางแผนพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการตางๆ มีการสรุปและประมินผลทุกปการศึกษา นำผลมา

ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบรรลุตามคาเปาหมายในแตละประเด็นพิจารณา ดังน้ี 

1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

     1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   

1) ความสามารถของผูเรียนในทักษะดานการอาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ของผูเรียน  โรงเรียน

แมออวิทยาคมไดประชุมวางแผนพัฒนาความสามารถของผูเรียนในทักษะดานการอาน การเขียน การสื่อสาร ภาษา

ภาษาไทยของผูเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีการฝกฝนและแสดงความสามารถในดานทักษะ

การอาน การเขียน การสื่อสาร ไดแก การพัฒนาความสามารถในดานการอาน และการเขียน โดยไดจัดทำโครงการ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ การอาน การเรียนรูใหกับผูเรียน คือ โครงการวางทุกงานอานทุกคน  โครงการหองสมุดบูรณาการ

สงเสริมการอาน และไดมีการสงเสริมใหบุคลากรครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ใหมีจัดการเรียนการสอน      

ที่สงเสริมพัฒนาทักษะดานการสื่อสารดานภาษาไทย ไดแก การสอนเสริม กิจกรรมการเขียนเลาเรื่องจากภาพ    

การแสดง บทบาทสมมติ การติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง        

ไดพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

ไดอยางมีสติ โดยจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนาทักษะการคิด ไดแก การอานและสรุปเรื่องจากหนังสือเรียน
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

รายวิชาภาษาไทยและสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียน 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค แสดงศักยภาพของตนเอง และสรางผลงานดวยความภาคภูมิใจ เชน การจัดทำหนังสือ

เลมเล็ก การแขงขันทักษะภาษาไทยในวันสุนทรภู วันภาษาไทยแหงชาติ  สงเสริมผูเรียนใหมีความเขาใจในระบบ

และวิธีการใชเทคโนโลยี ในการสืบคนขอมูล ความรูและการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต ใชเทคโนโลยีในการประมวลผล

ขอมูล ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนไดนำเสนอผลงานหรือสรางผลงานโดยใชเทคโนโลยี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได

ดำเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีความกาวหนา ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและสงเสริมใหนักเรียนไดแสดง

ศักยภาพในการเปนผูนำตางๆ เชน เปนพิธีกรในกิจกรรมและงานวันสำคัญตางๆ ของโรงเรียน เปนตน  

  2) การพัฒนาความสามารถของผูเรียนในทักษะดานการอาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษของผูเรียน 

โดยมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีการฝกฝนและแสดงความสามารถในดานทักษะการอาน การเขียน   

การสื่อสารภาษาอังกฤษในหลากหลายกิจกรรม ตอไปน้ี  

      1. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระและโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คือ กิจกรรมวันคริสตมาส 

ดำเนินการโดยใหนักเรียนคิดกิจกรรมกันเองในแตละดับชั้น โดยครูกำหนดกิจกรรมหลัก คือ พีธีกรพูดภาษาอังกฤษ 

คำกลาวรายงานการเปดงานเปนภาษาอังกฤษ มีการแขงขันตอบปญหาทักษะการอานและเขียนทุกระดับช้ัน      

แยกการประเมินเปนระดับ มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  เลนเกมทายคำศัพท  แขงขันรองเพลง

สากล บอรดปายนิเทศ และกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ จัดใหนักเรียนทุกคนทำเปนสื่อติด บอรด วันละคำ 

      2. ชุมนุมมัคคุเทศกนอย นักเรียนในชุมนุมนำเสนอการพูดสนทนาภาษาอังกฤษกิจกรรมหนาเสาธง          

ทุกวันพุธ โดยคิดเปนคำศัพท แลวนำไปสรางสถานการณตางๆ เวลาไปพบเจอชาวตางชาติจะไดพูดถามตอบได    

โดยทางชุมนุมใชช่ือกิจกรรมน้ีวา English this Morning ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม พูดตาม และสุมถามนักเรียน  

ใหนักเรียนตอบ 

      3. ชุมนุมคลินิกภาษา  เพ่ือซอมเสริมนักเรียนที่มีปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้ง ทักษะการฟง การพูด  

การอานและการเขียน 

 3) ความสามารถของผูเรียนในทักษะดานการคิดคำนวณของผูเรียน โรงเรียนแมออวิทยาคมไดมีการพัฒนา

ความสามารถในการคิดคำนวณของผูเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมที่สงเสรมิใหผูเรียนไดมกีารฝกฝนและแสดง

ความสามารถในดานการคิดคำนวณ ดังน้ี 

   1. กิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของโรงเรียน 

     2. กิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ

สอนกลุมสาระ 

    3. กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

    4. กิจกรรมสงเสริมทักษะความเปนเลิศทางวิชาการ การแขงขันคณิตคิดเร็ว การแขงขันตอสมการ

คณิตศาสตร การแขงขันเวทคณิต  การแขงขันซูโดกุ เปนตน 
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     1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเหน็            

และแกปญหาของนักเรียน ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนแมออวิทยาคมไดมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาของผูเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดสมรรถนะผูเรียนดาน

การคิดและแกปญหา มีการฝกฝนและแสดงความสามารถในหลากหลายกิจกรรม ตามกิจกรรมและโครงการตอไปน้ี 

          1. โครงการสงเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการ  สงเสริมนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะความสามารถ

ทางวิชาการดานตางๆกับหนวยงานอ่ืน อาทิเชน การแขงขันกีฬา การประกวดงานศิลปะ เปนตน 

          2. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู เชน การจัดกิจกรรม

สัปดาหวิทยาศาสตรภายในโรงเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน การประกวดชุดรีไซเคิล 

การตอบปญหาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

          3. กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

          4. โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมความรู 

     1.3 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาโดย มีการจัดการเรียนการสอนที่

สงเสริมใหผู เรียนมีความสามารถในการคิดสรางสรรค ซึ ่งโรงเรียนไดมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่

สอดคลองตอการพัฒนาและสรางนวัตกรรม ไดแกรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยกำหนดเง่ือนไขใหผูเรียน

สรางผลงาน  นำเสนอในหลายรูปแบบ เพื่อประกอบการประเมินผลการเรียนรูอยางนอย 1 ชิ้นงาน ในทุกระดับช้ัน 

จากนั้นครูไดทำการประเมินผลงาน และใหขอเสนอแนะ ใหนักเรียนพัฒนาผลงานตอไป จากการดำเนินการดังกลาว

นักเรียน สามารถสรางนวัตกรรม ไดอยางเชน  การออกแบบการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช  การสำรวจพรรณไมใน

โรงเรียนนำเสนอ เผยแพรความรู  โดยการสราง QR Code ในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  การศึกษาคนควาและสราง

องคความรูดวยตนเองซึ่งผูเรียนมีการสรางนวัตกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อนำมาใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ        

ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดเวทีใหนักเรียนนำเสนอ ผลงาน ช้ินงาน นวัตกรรมในช้ันเรียน 

     1.4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาโดย วางแผน

ในการจัดการเรียนการในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

กำหนดเงื่อนไขใหผูเรียน ไดเขาไปศึกษาเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 

Google Classroom และทำแบบทดสอบผาน Google From และใชงานผานเทคโนโลยี สงเสริมใหผู เรียนใช

เทคโนโลยีทั้งในการเรียน การทำงาน และการสื่อสาร  สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในชีวิตประจำวันในยุคดิจิตอล  จากนั้นครูไดทำการประเมินผลงาน และใหขอเสนอแนะ ใหนักเรียน

พัฒนาผลงานตอไป 

     1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

ในปการศึกษา 2563 ไดดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยโรงเรียน

แมออวิทยาคมไดดำเนินการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในปการศึกษาที่ผานมาโดยแยกตามกลุมสาระการเรยีนรู 

จากนั้นดำเนินการประชุมวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูโดยจัดทำโครงการพัฒนาการเรียน
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การสอนกลุมสาระการเรียนรู โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยไดกำหนดคาเปาหมายแยกเปนราย

กลุมสาระการเรียนรูดังตอไปน้ี 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนแมออวิทยาคม ไดดำเนินการพัฒนาผูเรียนโดยการปรับปรุงจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

2560)  ใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของผู เรียน ดำเนินการวิเคราะหหลักสูตร ตลอดจน

วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดกิจกรรมที่สงเสริมให

ผูเรียนไดมีการฝกฝนและแสดงความสามารถในดานทักษะทางดานภาษา ตามโครงการ/กิจกรรมตางๆของกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ดังน้ี ไดแก การพัฒนาความสามารถในดานการอาน และการเขียน โดยไดจัดทำโครงการ    

เพ่ือพัฒนาทักษะ การอาน การเรียนรูใหกับผูเรียน คือ โครงการวางทุกงานอานทุกคน  โครงการหองสมุดบูรณาการ

สงเสริมการอาน และไดมีการสงเสริมใหบุคลากรครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ใหมีจัดการเรียนการสอน      

ที่สงเสริมพัฒนาทักษะดานการสื่อสารดานภาษาไทย ไดแก การสอนเสริม กิจกรรมการเขียนเลาเรื่องจากภาพ    

การแสดง บทบาทสมมติ จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย การติวโอเน็ตนักเรียนช้ัน  

ม.3  ม.6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง ไดพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง      

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ไดอยางมีสติ โดยจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม

พัฒนาทักษะการคิด ไดแก การอานและสรุปเรื่องจากหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยและสงเสริมใหครูจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค แสดงศักยภาพของ

ตนเอง และสรางผลงานดวย ความภาคภูมิใจ เชน การจัดทำหนังสือเลมเล็ก การแขงขันทักษะภาษาไทยใน         

วันสุนทรภู วันภาษาไทยแหงชาติ  สงเสริมผูเรียนใหมีความเขาใจในระบบและวิธีการใชเทคโนโลยี ในการสืบคน

ขอมูล ความรูและการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต ใชเทคโนโลยีในการประมวลผลขอมูล ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนได

นำเสนอ ผลงานหรือสรางผลงานโดยใชเทคโนโลยี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังไดดำเนินการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความกาวหนา ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นำปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาทำ

การวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนแมออวิทยาคม ไดดำเนินการพัฒนาผูเรียนโดยการปรับปรุงจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

2560)  ใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของผู เรียน ดำเนินการวิเคราะหหลักสูตร ตลอดจน

วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดกิจกรรมที่สงเสริมให

ผูเรียนไดมีการฝกฝนและแสดงความสามารถในดานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่หลากหลาย 

ตามโครงการ/กิจกรรมตางๆของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ดังนี้ กิจกรรมวิชาคณิตศาสตรโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมวิชาคณิตศาสตรโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม

คณิตศาสตรและกิจกรรมสงเสริมทักษะความเปนเลิศทางวิชาการ การแขงขันคณิตคิดเร็ว การแขงขันตอสมการ

คณิตศาสตร  การแขงขัน  เวทคณิต  การแขงขันซูโดกุ นำปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมา

ทำการวิจัย  ในช้ันเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดำเนินการพัฒนาผูเรียนโดยการปรับปรุงหลักสูตรกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู
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รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และความ

ตองการของผูเรียน  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรูที ่เนนใหผู เรียนไดลงมือปฏิบัติ 

ออกแบบการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาทำโครงงาน  สรางนวัตกรรม

ตามความสามารถของตนเอง สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการสอน

เสริมนอกเวลาหลังจากเลิกเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเองในเวทีการประกวดทักษะวิชาการ

ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อจัดกลุมเด็กใหสะดวกตอการ

จัดการเรยีนรู มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียนกลุมออนใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีการสรางและพัฒนา

สื่อนวัตกรรมอยางตอเน่ืองในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดดำเนินการพัฒนาผูเรียนโดยการปรับปรุง

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของผูเรียน  จัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูตลอดจนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย จากนั้นไดดำเนินการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลนำปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาทำการ

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องและจัดกิจกรรมสงเสริม เชน จัดทำสื่อการเรียนการ

สอน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การจัดสอนซอมเสริม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน กิจกรรม

อบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสวดมนต กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรม

การอบรมการทำใบขับขี่  กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันเขาพรรษา กิจกรรมนอมรำลึกรัชกาลที่ 9 กิจกรรมงาน

กฐินวัดคือเวียง กิจกรรมอบรมลูกเสือตานยาเสพติด กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมปลูกปา กิจกรรมถวายเทียน

เขาพรรษา  เปนตน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไดดำเนินการพัฒนาผูเรียนโดยการปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของผูเรียน  จัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูตลอดจนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบ

ความสามารถของตนเองทางดานกีฬา สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดย

การสอนเสริมนอกเวลาหลังจากเลิกเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเองในเวทีการแขงขันกีฬา

ระดับในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อจัดกลุมเด็กใหสะดวก    

ตอการจัดการเรียนรู มีการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียนกลุมออนใหมีพัฒนาการทางดาน สุขศึกษาและ

พลศึกษาที่ดีขึ้น มีการสรางและพัฒนาสื่อนวัตกรรมอยางตอเน่ือง 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดดำเนินการพัฒนาผูเรียนโดยการปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของผูเรียน  จัดทำแผนการจัดการเรียนรูตลอดจนกิจกรรมการ

เรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบความสามารถของตนเอง

ทางดานศิลปะ สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการสอนเสริมนอกเวลา

หลังจากเลิกเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเองในเวทีการประกวดทักษะวิชาการในระดับจังหวัด 

ระดับภาค และระดับชาติ มีการวิเคราะหผู เรียนเปนรายบุคคลเพื่อจัดกลุมเด็กใหสะดวกตอการจัดการเรียนรู        
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มีการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียนกลุมออนใหมีพัฒนาการทางดานศิลปะที่ดีขึ้น มีการสรางและพัฒนา

สื่อนวัตกรรมอยางตอเน่ือง 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ ไดดำเนินการพัฒนาผูเรียนโดยการปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระ        

การเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของผูเรียน จัดทำแผนการจัดการเรียนรูตลอดจนกิจกรรม

การเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย จากนั้นไดดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ มีการวิเคราะห

ผูเรยีนเปนรายบุคคลนําปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมาทําการวจิยัในช ัน้เรยีนเพือ่
แกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รยีนอยา่งตอ่เน่ืองและจดักิจกรรมสงเสรมิ เชน จดัทำสือ่การเรยีนการสอน กิจกรรมการ

เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และ โครงการหน่ึงหองเรียน หน่ึงทักษะอาชีพ  ดังน้ี ม.1 ทักษะอาชีพผลิตภัณฑจากสมุนไพร               

ม.2 ทักษะอาชีพการขยายพันธุพืช ม.3 ทักษะอาชีพคนเอาถานนักเรียน  ม.4 ทักษะอาชีพปลูกกลวยเศรษฐกิจ    

ม.5 ทักษะอาชีพการปลูกและขยายพันธุไมมงคลเพ่ือจำหนาย ม.6 ทักษะอาชีพการปลกูผกั โดยพฒันาความรู ้
ความสามารถและทกัษะอาชพีใหเ้กดิทกัษะชวีติทีจ่าํเป็นตอ่การดาํรงชวีติของนักเรยีนตามความเหมาะสมโดย
คาํนึงถงึความแตกตา่งตามศกัยภาพของนักเรยีน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนแมออวิทยาคม ไดดำเนินการพัฒนาผูเรียนโดยการปรับปรุง

จ ัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที ่สอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551                    

(ฉบับปรับปรุง 2560)  ใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของผูเรียน ดำเนินการวิเคราะหหลักสูตร 

ตลอดจนวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรูและจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญ จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผู เรียนไดมีการฝกฝนและแสดงความสามารถในดานทักษะภาษาอังกฤษ   

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศและกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของโรงเรียนในสวนของวิชาภาษาอังกฤษ  ดังน้ี กิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คือ 

กิจกรรมวันคริสตมาส มีการแขงขันตอบปญหาทักษะการอานและเขียนทุกระดับชั้น แยกการประเมินเปนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  เลนเกมทายคำศัพท  แขงขันรองเพลงสากล หองละ 1 คน  และ

กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ จัดใหนักเรียนทุกคนทำเปนสื่อติด บอรด วันละคำ ชุมนุมมัคคุเทศกนอย นักเรียนใน

ชุมนุมนำเสนอการพูดสนทนาภาษาอังกฤษกิจกรรมหนาเสาธง ทุกวันพุธ โดยคิดเปนคำศัพท แลวนำไปสราง

สถานการณตางๆ เวลาไปพบเจอชาวตางชาติจะไดพูดถามตอบได โดยทางชุมนุมใชชื่อกิจกรรมนี้วา English this 

Morning ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม พูดตาม และสุมถามนักเรียน ใหนักเรียนตอบและชุมนุมคลินิกภาษาเพ่ือ  

ซอมเสริมนักเรียนที่มีปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้ง ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน นอกจากน้ี  

ทางโรงเรียนมีการวัดและประเมินผลตสมสภาพจริง มีการปฏิบัติ ฟง พูด อาน และเขียน โดยใชเกณฑ Rubic          

เพื ่อวัดความกาวหนาของการเรียนของนักเรียนและเพื่อประเมินผล  ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา        

นําปัญหานักเรยีนทีเ่กดิขึน้จากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมาทําการวจิยัในช ัน้เรยีนเพือ่แกปั้ญหาและ
พฒันาผูเ้รยีนอย่างตอ่เน่ือง 
     1.6 ทกัษะพืน้ฐานและเจตคตทิีด่ตีอ่งานอาชพี โรงเรยีนไดดำเนินการพัฒนาผูเรยีนใหมทีกัษะพืน้ฐาน
และ   เจตคตทิีด่ตีอ่งานอาชพี ตามทีส่ถานศกึษากำหนด โดยโรงเรยีนแมออวิทยาคมไดดำเนินการพัฒนาให

ผูเรียน         ไดคนพบศักยภาพของตนเองในการอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข  ใหสอดคลองกับความตองการ
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และความสามารถของผูเรียน เนนทักษะชีวิต จัดทำแผนการจัดการเรียนรูตลอดจนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย จัดกิจกรรมสงเสริม เชน จัดทำสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการ

สอน   กลุมสาระการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และโครงการหนึ่งหองเรียน หนึ่งทักษะอาชีพ ดังนี้ ม.1 ทักษะอาชีพผลิตภัณฑจากสมุนไพร ม.2 ทักษะอาชีพการ

ขยายพันธุพืช ม.3 ทักษะอาชีพคนเอาถาน ม.4 ทักษะอาชีพปลูกกลวยเศรษฐกิจ ม.5 ทักษะอาชีพการปลูกและ

ขยายพันธุไมมงคลเพ่ือจำหนาย  ม.6 ทกัษะอาชีพการปลกูผกั โดยพฒันาความรู ้ความสามารถ เจตคตทิีด่ตีอ่
งานอาชพี และทกัษะชวีติทีจ่าํเป็นตอ่การดาํรงชวีติของนักเรยีน ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึความ
แตกตา่งตามศกัยภาพของนักเรยีน  เปนตน 

2. ดานคุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน 

     2.1 คุณลักษณะและคานิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาผู เร ียนใหมี

คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยโรงเรียนแมออวิทยาคมไดดำเนินการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนโดยบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  

สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคในกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียน เชน โครงการหนึ่งหมอ หนึ่งตำรวจ หน่ึง

หองเรียน โครงการหนึ ่งหองเรียน หนึ ่งทักษะอาชีพ โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 

งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน งานแนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เชนขยะมีคา หองน้ำ    

สุขสันต และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้ยังสงเสริมกิจกรรมที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจำป เชน 

กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมการทำความสะอาดเขตพื้นที่บริเวณรับผิดชอบของนักเรียนในแตละระดับชั้น กิจกรรม

จิตอาสารวมพัฒนาชุมชนในโอกาสตาง ๆ  

     2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาพัฒนาใหผูเรียนใหมีความภูมิใจใน

ทองถิ่นและความเปนไทย  โดยโรงเรียนแมออวิทยาคมไดสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความ

ภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย เชน กิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมการแหเทียน

พรรษาของชุมชน งานทำบุญตักบาตรในวันสำคัญตาง ๆ กิจกรรมการแหผาหมพระธาตุของวัดพระธาตุคือเวียง 

กิจกรรมงานจุลกฐินของวัดพระธาตุ คือเวียง กิจกรรมการแขงขันกีฬาประเพณีของหมูบาน และกีฬาองคการบริหาร

สวนตำบลแมออ กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาหและกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชน รายวิชาทองถิ่นของเรา เปนตน  

     2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาใหผูเรียนใหมี

การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย โดยโรงเรียนแมออวิทยาคมไดดำเนินการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรยีนรู  

สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคในกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียน เชน งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม

แนะแนวและกิจกรรมนักเรียน อาทิ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื ่อสังคมและ

สาธารณประโยชน โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวม         
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สภานักเรียน งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดำเนินการตามขั้นตอนของงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประเมิน

พฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ดานความสัมพันธกับ

เพื่อน และดานสัมพันธภาพทางสังคม เพื่อรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลและดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและ

แกปญหาใหนักเรียนสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข 

     2.4 มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกาย

และลักษณะจิตสังคม ตามที่สถานศึกษากำหนดโดย โรงเรียนแมออวิทยาคมไดดำเนินการพัฒนาใหผูเรียนไดคนพบ

ศักยภาพของตนเองในการอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข การสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออก ซึ่งความสามารถ

ทางดานกีฬา  ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีสวนชวยสงเสริมใหผู เรียนไดคนพบ

ความสามารถของตนเองและสามารถพัฒนาทักษะความสามารถทางดานกีฬาใหบรรลุศักยภาพภาพของตนเองให

สูงขึ้น ตลอดจนเปนการสรางเสริมในเรื่องของสุขภาพทางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา พัฒนาสมรรถภาพทาง

กายและจิตใจของนักเรียนไดตามเกณฑมาตรฐาน เชน  กิจกรรมโครงการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ กิจกรรม

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ภาวะโภชนาการ น้ำหนัก – 

สวนสูงและกิจกรรมแนะแนว เปนตน 
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2. ผลการดำเนินงาน 

     ตามที่โรงเรียนแมออวิทยาคมไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคาเปาหมายปการศึกษา 

2563 และไดมีการพัฒนาดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุตามคาเปาหมายในแตละประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  โดยสรุปผลการดำเนินงานตามคาเปาหมายของแตละประเด็นพิจารณา ดังน้ี 

     2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

2.1.1 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

       1) คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 60 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยอยูใน

ระดับดี   

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอาน   

การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 72.93 ของผูเรียนมีความสามารถในการ

อาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป  

ตารางที่ 35 แสดงรอยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จำแนกตามลำดับคุณภาพ 

 

 
ชั้น 

จำนวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 24 0 1 1 22 23 95.83 

ม.2 18 0 6 1 11 12 66.66 

ม.3 38 0 27 10 1 11 28.94 

ม.4 16 0 0 1 15 16 100.00 

ม.5 16 0 0 0 16 16 100.00 

ม.6 21 0 2 7 12 12 90.47 

รวม 133 0 36 20 77 97 72.93 

รอยละ 0.00 27.07 15.04 57.89 72.93  

0

10

20

30

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563

ไมผาน ผาน ดี ดีเย่ียม
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       2) คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 50 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 

ระดับดีขึ้นไป 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอาน   

การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 64.66 ของผูเรียนมีความสามารถในการ

อาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป  

ตารางที่ 36 แสดงรอยละของจำนวนนักเรียนที ่ม ีความสามารถในการอาน การเขียน การสื ่อสาร 

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จำแนกตามลำดับคุณภาพ 

 

 

 

ชั้น 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 24 0 13 7 4 11 45.83 

ม.2 18 0 5 3 10 13 72.20 

ม.3 38 0 14 5 19 24 63.20 

ม.4 16 1 6 3 6 9 56.25 

ม.5 16 0 2 5 9 14 87.50 

ม.6 21 0 6 8 7 15 71.43 

รวม 133 1 46 31 55 86 64.66 

รอยละ 0.75 34.59 23.31 41.35 64.66  

0
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15

20

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563

ไมผาน ผาน ดี ดีเย่ียม
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       3) คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 50 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ระดับดีขึ้นไป 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความสามารถ

ในการคิดคำนวณ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 72.18 ของผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ระดับ

ดีขึ้นไป  

ตารางที ่ 37 แสดงรอยละของจำนวนนักเรียนที ่มีความสามารถในการคิดคำนวณ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา   ที่ 1-6 จำแนกตามลำดับคุณภาพ 

 

 

 

ชั้น 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 24 0 10 9 5 14 58.33 

ม.2 18 0 4 7 7 14 77.78 

ม.3 38 0 15 13 10 23 60.53 

ม.4 16 0 7 6 3 9 56.25 

ม.5 16 0 0 12 4 16 100.00 

ม.6 21 0 1 14 6 20 95.24 

รวม 133 0 37 61 35 96 72.18 

รอยละ 0.00 14.29 45.86 26.32 72.18  

0

5

10

15

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการการคิดคํานวณ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563

ไมผาน ผาน ดี ดีเย่ียม
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2.1.2  คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ระดับดีขึ้นไป 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความสามารถ

ในการอาน คิดวิเคราะห อานและเขียน  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 93.23 มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  ระดับดีขึ้นไป  

ตารางที่ 38 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จำแนกตามลำดับคุณภาพ 

ชั้น 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี เยี่ยม 

ม.1 24 0 0 2 22 24 100.00 

ม.2 18 0 0 7 11 18 100.00 

ม.3 38 0 0 11 27 38 100.00 

ม.4 16 0 0 1 15 16 100.00 

ม.5 16 0 0 0 16 16 100.00 

ม.6 21 0 9 0 12 12 57.14 

รวม 133 0 9 21 103 124 93.23 

รอยละ 0.00 6.79 15.79 77.44 93.23  

0

10

20

30

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563

ไมผ่า่น

ผา่น

ดี

ดเียีย่ม
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2.1.3 คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 70 ของผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความสามารถ

ในการสรางนวัตกรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 82.71 ของผูเรียนมีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป  

ตารางที่ 39 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการความสามารถในการสรางนวัตกรรมของนักเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จำแนกตามลำดับคุณภาพ    

ชั้น 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 24 0 5 11 8 19 79.17 

ม.2 18 0 4 10 6 16 88.89 

ม.3 38 0 9 19 10 29 76.32 

ม.4 16 0 2 8 6 14 87.50 

ม.5 16 0 2 8 6 14 87.50 

ม.6 21 0 2 12 6 18 85.71 

รวม 133 0 24 68 42 110 82.71 

รอยละ 0.00 18.05 51.13 31.58 82.71  

0
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10

15

20

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563

ไมผาน ผาน ดี ดีเย่ียม



    
    59 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

 

 

 

2.1.4 คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับดี

ขึ้นไป 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 93.98 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป  

ตารางที่ 40 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จำแนกตามลำดับคุณภาพ   

 
ชั้น 

จำนวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 24 0 2 13 9 22 91.67 

ม.2 18 0 2 10 6 16 88.89 

ม.3 38 0 4 20 14 34 89.47 

ม.4 16 0 0 9 7 16 100.00 

ม.5 16 0 0 8 8 16 100.00 

ม.6 21 0 0 13 8 21 100.00 

รวม 133 0 8 73 52 125 93.98 

รอยละ 0.00 0.00 6.02 54.89 93.98  

0

5

10

15

20

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563

ไมผาน ผาน ดี ดีเย่ียม
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2.1.5 คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 85.07 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 

2.5 ขึ้นไป  

ตารางที่ 41 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาใน 8 สาระการเรียนรู ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนระดับ 2.5 ปการศึกษา 2563 (รวบรวมขอมูลจากระบบ sgs/ปพ.5 

และสารสนเทศของแตละกลุมสาระการเรียนรู ) 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 2.5 ขึ้นไป 

คิดเปนรอยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 19 10 18 11 14 20 69.17 

คณิตศาสตร 31 33 54 26 33 42 80.81 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

16 31 76 32 32 42 87.22 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

47 25 67 24 32 17 86.53 

สุขศึกษาและพลศึกษา 49 35 68 21 28 32 93.94 

ศิลปะ 24 18 35 16 16 21 97.74 

การงานอาชีพ 24 18 34 16 16 21 96.99 

ภาษาตางประเทศ 13 16 30 19 27 30 68.18 

รวมจำนวน 223 186 382 165 198 225 85.07 
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ตารางที่ 42 แสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาใน 8 สาระการเรียนรู ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ปการศึกษา 2563 ( รวบรวมขอมูลจากระบบ   

sgs /ปพ.5 และสารสนเทศของแตละกลุมสาระการเรียนรู ) 

กลุมสาระการ

เรียนรู 

รอยละของจำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 2.5 ขึ้นไป คาเฉลี่ย

รอยละ 

คา

เปาหมาย 

สรุปผลการ

ประเมิน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 
79.17 55.56 43.37 68.75 87.50 95.24 69.17 65 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

คณิตศาสตร 
62.00 91.67 70.13 78.79 100.00 100.00 80.81 60 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
95.83 86.11 100.00 100.00 100.00 100.00 87.22 75 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
97.91 69.44 88.15 75.00 100.00 80.95 86.53 70 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
97.96 97.22 89.47 80.77 100.00 100.00 93.94 80 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

ศิลปะ 
100.00 100.00 92.11 100.00 100.00 100.00 97.74 80 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

การงานอาชีพ 
100.00 100.00 89.47 100.00 100.00 100.00 96.99 80 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

ภาษาตางประเทศ 
48.10 76.20 68.20 59.40 84.40 71.40 68.18 50 

สูงกวา 

คาเปาหมาย 

ภาพรวม 85.12 84.53 80.11 82.84 96.49 93.45 85.07 70 
สูงกวา 

คาเปาหมาย 
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1) คาเปาหมาย ผู เรียนรอยละ 65 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย ระดับ              

2.5 ขึ้นไป 

- ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 69.17 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป      

2) คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ระดับ                    

2.5 ขึ้นไป 

- ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 80.81 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป      

 

3) คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 87.22 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับ 2.5 ขึ้นไป  

4) คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 86.53 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป  

5) คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                             

ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู    

สุขศึกษาและพลศึกษา ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 93.94 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 

2.5 ขึ้นไป  

6) คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 97.74 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป           

7) คาเปาหมาย ผูเร ียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ มสาระการเร ียนรูการงานอาชีพ           

ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
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- ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 96.99 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป      

8) คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ     

ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร อยละ 68.18 ของผู  เร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน                        

ระดับ 2.5 ขึ้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 80 มคีวามรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 96.99 ของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและ

เจตคติที่ดีตองานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป  
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ตารางที่ 43 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1-6 จำแนกตามลำดับคุณภาพ 

 

 

 

 

 

2.2 คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน 

2.2.1 คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 80 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป 

ชั้น 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 24 0 0 5 19 24 100.00 

ม.2 18 0 0 7 11 18 100.00 

ม.3 38 0 4 16 18 34 89.47 

ม.4 16 0 0 2 14 16 100.00 

ม.5 16 0 0 0 16 16 100.00 

ม.6 21 0 0 2 19 21 100.00 

รวม 133 0 4 32 97 129 96.99 

รอยละ 0.00 3.01 24.06 72.93 96.99  

0

5

10

15

20

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน

และเจคติที่ดีตองานอาชีพ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563

ไมผ่า่น

ผา่น

ดี

ดเียีย่ม
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ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 98.50 ของผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป  

ตารางที ่ 44 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6                       

จำแนกตามลำดับคุณภาพ    

 

 

 

 

ชั้น 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี เยี่ยม 

ม.1 24 0 0 4 20 24 100.00 

ม.2 18 0 0 6 12 18 100.00 

ม.3 38 0 1 13 24 37 94.87 

ม.4 16 0 1 3 12 15 93.75 

ม.5 16 0 0 0 16 16 100.00 

ม.6 21 0 0 3 18 21 100.00 

รวม 133 0 2 29 102 131 98.50 

รอยละ 0.00 1.50 21.80 76.69 98.50  

0

5

10

15

20

25

30

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563

ไมผ่า่น

ผา่น

ดี

ดเียีย่ม
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2.2.2 คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 80 มคีวามภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ระดับดีขึ้นไป 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการรวม

กิจกรรมทีแ่สดงถึงความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 97.74 ของ

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิน่และความเปนไทย ระดับดีขึ้นไป  

ตารางที่ 45 แสดงผลการประเมินคุณภาพผูเรียนที่มผีลการประเมินความภูมิใจในทองถิ่นและความเปน

ไทย ในระดับดีขึ้นไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จำแนกตามลำดับคุณภาพ 

 

 

ชั้น 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี เยี่ยม 

ม.1 24 0 0 0 24 24 100.00 

ม.2 18 0 0 2 16 18 100.00 

ม.3 38 0 2 0 36 36 94.73 

ม.4 16 0 1 0 15 15 93.75 

ม.5 16 0 0 0 16 16 100.00 

ม.6 21 0 0 2 19 21 100.00 

รวม 133 0 2 29 102 130 97.74 

รอยละ 0.00 1.50 21.80 76.69 97.74  

0

10

20

30

40

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพผูเรียนทีมี่ผลการประเมินความภูมิใจใน

ทองถ่ินและความเปนไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6

จําแนกตามลําดับคุณภาพ

ไมผ่า่น

ผา่น

ดี

เยีย่ม
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2.2.3 คาเปาหมาย ผู  เร ียนรอยละ 80 ยอมรับที ่จะอยู ร วมกันบนความแตกตางและหลากหลาย           

ระดับดีขึ้นไป 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรม

ผูเรียนที่แสดงถึงการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 

91.73 ของผูเรียน ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป  

ตารางที่ 46 แสดงผลการประเมินคุณภาพผูเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย ในระดับดีขึ้นไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จำแนกตามลำดับคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี เยี่ยม 

ม.1 24 0 1 18 5 23 95.83 

ม.2 18 0 2 10 6 16 88.89 

ม.3 38 0 3 27 8 35 92.11 

ม.4 16 0 2 6 8 14 87.50 

ม.5 16 0 0 6 10 16 100.00 

ม.6 21 0 3 9 9 18 85.71 

รวม 133 0 11 76 46 122 91.73 

รอยละ 0.00 8.27 57.14 34.59 91.73  

0

5

10

15

20

25

30

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพผูเรียนทีมี่การยอมรับที่จะอยูรวมกัน

บนความแตกตางและหลากหลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1-6

จําแนกตามลําดับคุณภาพ

ไมผ่า่น

ผา่น

ดี

เยีย่ม



    
    68 
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2.2.4 คาเปาหมาย ผูเรียนรอยละ 80 มสีุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสุขภาวะทาง

รางกายและจิตสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 97.74 ของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

ระดับดีขึ้นไป  

ตารางที่ 47 แสดงผลการประเมินคุณภาพผูเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ในระดับดีขึ้นไปของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จำแนกตามลำดับคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น 
จำนวน 

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี เยี่ยม 

ม.1 24 0 0 5 19 24 100.00 

ม.2 18 0 0 6 12 18 100.00 

ม.3 38 0 3 12 24 36 94.74 

ม.4 16 0 1 3 12 15 93.75 

ม.5 16 0 0 1 15 16 100.00 

ม.6 21 0 0 3 18 21 100.00 

รวม 133 0 4 30 100 130 97.74 

รอยละ 0.00 3.01 22.56 75.19 97.74  
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3. เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษที่เก่ียวของกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน     

เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียนที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง ไดแก หลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป รายงานโครงการ            

ที่เกี่ยวของ อาทิเชน รายงานโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการสงเสริม

ทักษะความสามารถทางวิชาการ โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และ

เขียน ระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2563  สรุปผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน 

สรุปผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน สรุปผลการประเมินความสามารถในการ

คิดคำนวณ  ผลสัมทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับสถานศึกษา  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัยม

ศึกษาปที่ 3 และ ชั้นมัยมศึกษาปที่ 6  ทะเบียนนวัตกรรม  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค สมุด

บันทึกความดี  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมชุมนุม ใหนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง แผนการจัดการเรียนรู บันทึกการสอนซอมเสริม การบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยี

และแหลงเรียนรู ผลงานนักเรียน ผลงานครู เกียรติบัตรครู นักเรียน  โรงเรียน และการสังเกตสภาพจริง ฯลฯ   

4. จุดเดน  
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1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียน

กำหนดโดยเฉพาะดานความซื่อสัตยและจิตอาสา 

2. นักเรียนมีความสามารถดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมทีักษะชีวิต  

5. จุดควรพัฒนา  

1. เพ่ิมทักษะใหกับนักเรียนบางสวนที่ยังขาดทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

2. เพ่ิมทักษะทางดานภาษาและดานอาชีพ 

6. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานใหยัง่ยืนและสูงขึน้ในปตอไป 

          1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

          2. โครงการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนกาวทันเทคโนโลยีในการเรียนรู 

          3. โครงการสงเสริมทักษะทางภาษาและทักษะอาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา  

ระดับคณุภาพ  :  ดี  

1. กระบวนการบริหารจัดการ  

               โรงเรียนแมออวิทยาคมไดดำเนินการเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ภายใตระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ วิเคราะหสภาพ

ปญหา ผลการจัดการศึกษาปที่ผานมา โดยศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด

การศึกษาตามนโยบายปฏิร ูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในโรงเร ียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนนกระบวนการการมีสวนรวมทุกภาคสวนภายในองคกร เพ่ือรวมกันวางแผน

ในการกำหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กำหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ใหทันสมัย สอดคลองกับสภาพ

ปญหา ความตองการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ       
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จัดโครงสรางการบริหารงานภายในอยางมีระบบ มีการตรวจสอบอยางเปนระบบตามสายงาน ทุกระบบงานดวย

วงจรคุณภาพ PDCA บนแนวทาง Smart School เนนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุม

สาระการเรียนรูใหทันสมัยและเปนไปตามบริบทสถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาความสนใจและศักยภาพของ

นักเรียน สงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองทั้งทางดานความรู ความสามารถใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ     จัดสภาพบรรยากาศทางกายภาพและทางสังคมใหเหมาะกับการเรียนรู พัฒนาและปลูกฝงคานิยม 

ถายทอดวัฒนธรรมขององคกรแกครูรุนใหมของโรงเรียน  เพื่อสืบสาน คานิยมอยางยั่งยืนและทบทวนวัฒนธรรม

องคกรอยางตอเนื่อง  พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร ประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดำเนินการพัฒนา

ตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

ประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ัน

สรุปไดวา 

1. โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่ชัดเจน สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาของ 

สถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น และแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษา

ชาติ  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ 

มีคำสั่งมอบหมายงาน บันทึกการประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพรอมทั้งเผยแพรใหผูมีสวน

เกี่ยวของรับทราบ  

          2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 6 ขั้นตอน 

คือ 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษา  2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษา 4. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  5. กำกับติดตามผลการ

ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6. ประเมินตนเองและจัดสงรายงานการประเมินตนเองแกตนสังกัด    

พรอมทั้งใชโมเดลในการบริหารจัดการ รูปแบบ Smart School และวงจรคุณภาพ PDCA  มีการปรับ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปใหสอดคลองกับสภาพ ปญหา  ความตองการพัฒนา 

และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมีสวนไดสวนเสีย ผูเกี ่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำผลการจัดการศึกษาไปวางแผนปรับปรุง พัฒนา

ในปการศึกษาถัดไป   
3. โรงเรียนไดดำเนินพัฒนาวิชาการที ่เนนคุณภาพผู เรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย มีการจัดทำโครงการรองรับ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีเนื้อหาสาระ

การเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง มีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือก

เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ 

ความถนัด และความสนใจของผูเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง  

ผู เร ียนมีทักษะในการแสวงหาความรู จากแหลงเรียนรู ประเภทเทคโนโลยีได  มีการนิเทศอยางเปนระบบ            

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอน   

ทุกภาคเรียน มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียน สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 

ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานตำแหนงครู โดยใหครูเขาอบรม พัฒนา และประชุมสัมมนาตามความ

https://aritobec.com/
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ถนัดและความสนใจ ตามที่หนวยงานตางๆจัดขึ้นพรอมทั้งการอบรมทางออนไลน เพื่อพัฒนาใหครูมีศักยภาพและ

สามารถนำองคความรูที่ไดรับไปพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามบริบท โรงเรียนมี

การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูจากภายนอกโรงเรียน การพัฒนา

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน มีหองสมุดใหนักเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมรวมทั้งจากศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนและวิทยากรทองถิ่นจากแหลงเรียนรูในชุมชน บรรยากาศสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม

ภายในโรงเรียน เอื้อตอการเรียนรู บุคลากรมีความสัมพันธอันดีตอกัน สงเสริมการทำงานรวมกันระหวางผูบริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในดานความปลอดภัย สถานศึกษามีสภาพแวดลอมการจัดหองเรียน 

หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี  

สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสำหรับผูเรียน นักเรียนรูจักดูแลตัวเองและปฏิบัติตนใหมีสุขภาพอนามัยและ

ทักษะชีวิตที่ดี สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู โรงเรียนไดติดต้ัง

โปรเจคเตอร ทีวี และคอมพิวเตอรทุกหองเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใชสื่อการสอนสำหรับการจัดการ

เรียนการสอนของครู มีระบบอินเทอรเน็ตที่ทั่วถึงภายในโรงเรียน ใหนักเรียนไดศึกษาคนควา พรอมทั้งสนับสนุน

เทคโนโลยีภายในสำนักงานของกลุมงานเพ่ือใชในการบริหารจัดการ 

          7. มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายผูปกครอง และศิษยเกา ตลอดถึง

ชุมชนในทุกปการศึกษา สงผลใหสถานศึกษา มีสื่อ และแหลงเรียนรูที่มีคณุภาพ เพียงพอตามบริบทโรงเรียน ตลอด

ถึงไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากการคณะศิษยเกา เชน ทุนการศกึษาเพ่ือนองมาเรียน 
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2. ผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินการตามกระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา สงผลใหมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มีผลการดำเนินการอยูในระดับ ดี ดังน้ี 

ตารางที่ 48 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 ปการศึกษา 2563 

 

 2.1 ผลที่เกิดขึน้กับโรงเรียน 

           โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาอยางเปนระบบ มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลสถานศึกษาตนแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ประจำปการศึกษา 2563  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับทอง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก การคัดเลือก

สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประจำปการศึกษา 2563  ระดับสหวิทยาเขต  และรางวัล

สถานศึกษา ระดับทอง ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนประจำปการศึกษา 2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผูบริหาร 

โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี สงผลใหผู อำนวยการโรงเรียนผานการประเมินผูอำนวยการ

สถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการประเมินผูอำนวยการสถานศึกษา จากเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับครู 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา 
คาเปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

2.1 มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดี 

2.3 
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย     
ดี ดี 

2.4 
ครูและบุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาใหมีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ  
80.00 88.24 

2.5 
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ

เรียนรู 
ดี ดี 

2.6 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู 
ดี ดี 
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โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาที่ดี สงผลใหครูของโรงเรียนไดรับรางวัล ทางดานวิชาการ

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและไดรับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

     1) ครูไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน ปการศึกษา 2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วิทยาเขตเบญจมิตร จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 41.17 ของครูผูสอนในสถานศึกษา  

     2) ครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น จำนวน 2 คน  

     3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยูในระดับดีขึ้นไป     

รอยละ 88.24 

 

 2.4 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี สงผลใหปการศึกษา 2563 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมของ

สถานศึกษาเพิ่มสูงขึ้นจากคาเปาหมาย จำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

85.07 ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย อยูรอยละ 15.07 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคาเปาหมายทุกกลุมสาระการเรียนรู ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3 รายวิชาจากทั้งหมด   

4 รายวิชา คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา 2562 จำนวน 4 รายวิชา ดังน้ี       

วิชาวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น 4.73  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 1.84  วิชาคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น  0.82  วิชาภาษาไทย

เพิ่มขึ้น 0.60 และวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  นอกจากน้ีนักเรียนโรงเรียน 

แมออวิทยาคม มีผลงานเดน ดังน้ี  

1) นักเรียนไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน สาขาการศึกษาและวิชาการ โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 

ประจำป 2563 โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 คน 

2) รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแขงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา สวนภูมิภาค ประจำป 2563          

กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับจังหวัดเชียงราย จำนวน 8 รายการ     

ทั ้งน้ี ทางโรงเร ียนไดรายงานผลการดำเน ินงานเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองและคณะครูทราบ และจัดสงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให

หนวยงานตนสังกัดในทุกปการศึกษา อีกทั้งรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการประชุมผูปกครอง

นักเรียนทุกภาคเรียน และเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารผานทางเวปไซตของทางโรงเรียน 

3. เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษที่เก่ียวของกับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

    เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษที่เกี ่ยวของกับมาตรฐานที่ 2 ดานกระบวนการและบริหารจัด

การศึกษาที่สนับสนุน ไดแก แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำป  แผนการใชงบประมาณ   

คำสั่งแตงตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ประจำป  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการ

ประชุมปกครอง บันทึกการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  บันทึกการประชุมเครือขายผูปกครอง บันทึก

การประชุมคณะครู รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลวยเหลือนักเรียน สรุปความพึงพอใจตอการจัด
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การศึกษาของสถานศึกษา  รายงานสรุปผลการดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน  แผนการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทิน สรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม  รายงานสรุปผล

การพัฒนาครูและบุคลากร  รายงานการประเมินตนเองของครูรายบุคคล ID PLAN ของครูและบุคลากร ขอมูล

ความกาวหนาทางวิชาชีพของครูและบุคลากร เชน ไดเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น รางวัล เกียรติบัตร ภาพถายกิจกรรม 

และการสังเกตสภาพจริง ฯลฯ 

4. จุดเดน 

1. การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย การบริหารงานเปนระบบ มีแผนปฎิบัติการประจำป  

ที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

2. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. การจัดบรรยากาศและสถานที่ภายในโรงเรียนเอ้ือตอการเรียนรู  

5. จุดที่ควรพฒันา 

1. การนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 

6. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นในปตอไป 

          1. โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคญั 

ระดับคณุภาพ  ดี 

1  กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

          โรงเรียนแมออวิทยาคม มีการสงเสริมและสนับสนุนใหกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน         

ดังตอไปน้ี 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได   โรงเรียนไดนำ 

เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษา

ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน ทำใหเกิด

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยคณะครูรวมกันปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) เพื่อสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ

จริง สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู โดยเนนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 

ผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสูการเรียนรูที่คงทน ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระบบจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ไดดำเนินการดังน้ี  ครูไดรับการอบรมพัฒนาจากหนวยงานตางๆในระบบ

ออนไลนที่เกี่ยวของกับกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  ครูทุกคนมีการวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล  โรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ มีการเยี่ยมบานนักเรียนครบรอยละ 100  

มีขอมูลดานการเรียนและพฤติกรรมที่สงผลตอการเรียนของนักเรียน สามารถจัดกลุมเด็กเปนกลุมเกง กลุมปานกลาง 

และกลุมออน เพื่อจัดการเรียนการสอนตามความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  ใหครูทุกคนตองมีแผนการ

จัดการเรียนรูและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหา โดยครูมีการวิเคราะหหลักสูตร จัดโครงสรางหลักสูตร วิเคราะห

มาตรฐาน ตัวชี้วัด คำอธิายรายวิชา โครงสรางรายวิชาและออกแบบการจัดการเรียนรูและจัดทำแผนการจัดการ
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เรียนรู จัดหา/ทำสื่อการเรียนรู วิธีการ/เครื่องมือวัดและประเมินผล ดำเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการ

เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคญโดยใชกระบวนการตางๆเชน กระบวนการสงเสริมทักษะการคิด การแกปญหา 

กระบวนการกลุม การลงมือปฏิบัติตามภาระงาน ช้ินงานที่ครูผูสอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู    

          2. ใชสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู ที ่เอื ้อตอการเรียนรู  โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการใช           

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  โรงเรียนไดสงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อเทคโนโลยี โดย

ติดตั้งโปรเจคเตอร ทีวี และคอมพิวเตอรทุกหองเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใชสื่อการสอนสำหรับการ

จัดการเรียนการสอนของครู นอกจากน้ีครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูไดนำนักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียนที่สอดคลองกับเน้ือหารายวิชา     

          3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สรางบรรยากาศแหงการ

เรียนรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะหแกปญหาและการลงมือปฏิบัติจริง เนนกระบวนการกลุม 

เสริมสรางทักษะชีวิต เพ่ือใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธที่ดีและสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได    

         4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน  โรงเรียนไดดำเนินการใหครูมี

การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหครูทุกคนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และใหครูผูสอนนำผลการ

นิเทศนำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     

         5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ในปการศึกษา

2563 โรงเรียนไดกำหนดช่ัวโมง PLC ใหครูทุกคน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสาระเดียวกันและตางกลุมสาระการ

เรียนรู เชน แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การใชสื่อเทคโนโลยี เทคนิคการสอน 

การวัดและประเมินผล ปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรูเพื่อนำขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนแนวทาง

ในการแกไขปญหาและพัฒนานักเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู นอกจากนี้ในกลุมงานวิชาการไดมีการประชุม

และใหความรูคณะครูในเรื่องตางๆเชน การจัดการเรียน การสอนที่สอดคลองกับมาตฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยมีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้งและ

หัวหนากลุมงานประชุมรวมกับผูบริหาร เดือนละ 2 ครั้ง เกี่ยวกับงานวิชาการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการ

สอนใหดีขึ้น นอกจากนี้มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูแบบกัลยาณมิตร เปนประจำภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง โดยผูนิเทศ คือ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หัวหนากลุมงานวิชาการ และผูอำนวยการโรงเรียน 

ครูผูสอนทุกคนนำผลการนิเทศมาพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

 

2. ผลการดำเนินงาน 

 จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ สงผลใหการจัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง ผลปรากฏวา อยู ในระดับดีขึ ้นไป         

รอยละ 100 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย รอยละ 20  การใชสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ที ่เอื ้อตอ        

การเรียนรู  ผลปรากฏวา อยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย รอยละ 20 มีการบริหารจัดการช้ัน

เรียนเชิงบวก  ผลปรากฏวา อยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย รอยละ 20  การตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน ผลปรากฏวา อยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาคา
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เปาหมาย รอยละ 20 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ผลปรากฏวา อยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ 92.40 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย รอยละ 12.40 ปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

 2.1 ผลที่เกิดขึน้กับนักเรียน 

ผลจากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ทำใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 พบวาจำนวนผูเรียนที่ไดรับผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป คิดเปน

รอยละ 85.07 ของผู เรียนที่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ ่งสูงกวาคาเปาหมายอยู                   

รอยละ 15.07 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาคาเปาหมายทุกกลุมสาระการเรียนรู ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3 รายวิชา

จากทั้งหมด 4 รายวิชา คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     

ขั ้นพ ื ้นฐานของนักเร ียนช ั ้นม ัธยมศ ึกษาปท ี ่  6 มีคะแนนเฉล ี ่ยส ูงกว าคะแนนเฉล ี ่ยป การศ ึกษา 2562                 

จำนวน 4 รายวิชา ดังน้ี วิชาวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น 4.73 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 1.84  วิชาคณิตศาสตรเพ่ิมขึ้น 0.82 

วิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 0.60 และวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ    

นอกจากน้ีนักเรียนโรงเรียนแมออวิทยาคม มีผลงานเดน ที่เกิดจากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

1) นักเรียนไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน สาขาการศึกษาและวิชาการ โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 

ประจำป 2563 โดย อบจ.เชียงราย จำนวน 2 คน คือ นายจักรภัทร ธรรมศร และ นางสาวพรรภษา กันจินะ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

2) นักเรียนไดรับรางวัลการแขงขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา สวนภูมิภาค ประจำป 2563 กรมพลศึกษา 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับจังหวัดเชียงราย 

     1. เด็กชายปวรุตม  หมอฤชัย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาเทเบิล

เทนนิส ประเภทชายเด่ียว  รุนอายุไมเกิน 12 ป 

          2. เด็กหญิงธนาภา  จอมแกว ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแขงขันกีฬาเทเบิล

เทนนิส ประเภทหญิงเด่ียว  รุนอายุไมเกิน 15 ป 

     3. เด็กหญิงจิรัชญาภา สามเมือง ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันกรีฑา ประเภททุมน้ำหนัก              

รุนอายุ  ไมเกิน 15 ปหญิง 

     4. นางสาวจงลักษณ หลาปา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันกรีฑา ประเภททุ มน้ำหนัก                            

รุนอายุไมเกิน 18 ปหญิง 

     5. เด็กหญิงศิริยากร  กันทา ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 800 เมตร                 

รุนอายุไมเกิน 15 ปหญิง 

     6. เด็กหญิงวิลาสิณี  ดีศรี ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันกรีฑา ประเภทวิ่ง 1,500 เมตร                   

รุนอายุไมเกิน 15 ปหญิง 

     7. เด็กหญิงจิรัชญาภา สามเมือง ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันกรีฑา ประเภทขวางจักร                 

รุนอายุไมเกิน 15 ปหญิง 

   8. นางสาวจงลักษณ หลาปา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันกรีฑา ประเภทขวางจักร                                
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รุนอายุไมเกิน 18 ปหญิง  

2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู 

จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ทำใหครูของโรงเรียนไดรับรางวัลทาง

วิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ไดรับการยอมรับ ดังน้ี  

        1) ครูไดรับรางวัลครูผู สอนดีเดน ปการศึกษา 2563  ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย                 

วิทยาเขตเบญจมิตร จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 43.75 ของครูผูสอนในสถานศึกษา ดังน้ี 

1. นายอรรถพงษ  คำวิลัย 

ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนแมออวิทยาคม 

ไดรับรางวัล “ครูผูสอนยอดเย่ียม ดานวิชาการ” 

2. วาที่รอยตรีฉัตรชัย  ผัดกาศ 

ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนแมออวิทยาคม 

ไดรับรางวัล “ครูผูสอนยอดเย่ียม ดานวิชาการ” 

3. นายกฤษณะ  เชียงแรง 

ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนแมออวิทยาคม 

ไดรับรางวัล “ครูผูสอนยอดเย่ียม ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน” 

4. นายอภิชาต  กึมรมัย 

ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนแมออวิทยาคม 

ไดรับรางวัล “ครูผูสอนยอดเย่ียม ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน” 

5. นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา 

ครูกลุมสาระการเรียนรูวทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนแมออวิทยาคม 

ไดรับรางวัล “ครูผูสอนยอดเย่ียม ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน” 

6. นางจารุนันท  กันชนะ 

ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนแมออวิทยาคม 

ไดรับรางวัล “ครูผูสอนยอดเย่ียม ดานวิชาการ” 

7. นางนวลจันทร  กันทร 

ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนแมออวิทยาคม 

ไดรับรางวัล “ครูผูสอนยอดเย่ียม ดานบริหารจัดการ งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน” 

 

       2) ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับจังหวัด 

1. นายอรรถพงษ  คำวิลัย 
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   - ไดรับรางวัลผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุนอายุไมเกิน 12 ป 

ชาย 

   - ไดรับรางวัลผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุนอายุไมเกิน 15 ป 

หญิง 

   - ไดร ับรางวัลผู ฝ กสอนนักเรียน ไดร ับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภททุ มน้ำหนัก               

รุนอายุไมเกิน 15 ป หญิง 

   - ไดร ับรางวัลผู ฝ กสอนนักเรียน ไดร ับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภททุ มน้ำหนัก               

รุนอายุไมเกิน 18 ป หญิง 

   - ไดร ับรางวัลผู ฝ กสอนนักเรียน ไดร ับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภทวิ ่ง 800 เมตร            

รุนอายุไมเกิน 15 ป หญิง 

   - ไดรับรางวัลผู ฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภทวิ ่ง 1,500 เมตร         

รุนอายุไมเกิน 15 ป หญิง 

   - ไดร ับรางวัลผ ู ฝ กสอนนักเร ียน ไดร ับรางวัลชนะเลิศเหร ียญทอง กรีฑา ประเภทขวางจ ักร                  

รุนอายุ       ไมเกิน 15 ป หญิง 

   - ไดร ับรางวัลผ ู ฝ กสอนนักเร ียน ไดร ับรางวัลชนะเลิศเหร ียญทอง กรีฑา ประเภทขวางจ ักร                  

รุนอายุไมเกิน 18 ป หญิง 

3) ครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น จำนวน 2 คน 

อีกทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีแนวโนมเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นและ

หลากหลายจากสถาบันชั้นนำที่ไดรับการยอมรับ อาทิเชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทยาลัย

พะเยา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนตน 

จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สงผลใหโรงเรียนแมออวิทยาคมไดรับการ

ยอมรับ มีความเช่ือมั่นและไววางใจจากผูปกครองนักเรียนและชุมชนเพ่ิมขึ้นตามลำดับ 
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3. เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับมาตรฐานที่ 3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแก หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 

กิจกรรมชุมนุม ใหนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง แผนการจัดการ

เรียนรู รายงานผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู ผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน     

ผลการประเมิน สมรรถนะสำคัญของผูเรียน ผลการนิเทศงานสอนของครู รายงานการประเมินตนเอง SAR ครูผูสอน 

บันทึกการสอนซอมเสริม การบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู ผลงานนักเรียน ผลงานครู  เกียรติบัตรครู 

นักเรียน  โรงเรียน ภาพถาย  เอกสารการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปพ.5 ผลการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ปพ.6 รายงานสรุปผลการเยี่ยมบานนักเรียน รายงานการประชุม

ผูปกครองในชั้นเรียน รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  

บรรยายกาศช้ันเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู  วิจัยในช้ันเรียน ที่นำผลไปแกไขปญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูโดยจัดกิจกรรม Open house (ปการศึกษา 2563 

งดจัดกิจกรรมเนื ่องสถานการณการแพรระบาดเชื ้อไวรัส covid-19) และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในสถานศึกษา และการสังเกตสภาพจริง  

4. จุดเดน 

1. ครูทุกคนมกีารวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  วิเคราะหหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู           

จัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและทำวิจัยเพ่ือแกปญหาในช้ันเรียน  

5. จุดที่ควรพฒันา  

1. พัฒนาใหครูมีทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

6. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นในปตอไป 

          1. โครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 

          2. โครงการพัฒนาครูใหใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย 
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สวนท่ี 3 

สรุปผล จุดเดน  จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนำไปวิเคราะห  

สังเคราะห สรุป เปนการสะทอนภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

อีกทั้งการนำผลจากการประเมินตนเองไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาในปการศึกษาตอไป  ดังน้ันจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปภาพรวมผลการประเมิน

ตนเอง จุดเดน  จุดพัฒนาของแตละมาตรฐาน  พรอมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหได

มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังน้ี 

1. สรุปผลการประเมินตนเอง  

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนแมออวิทยาคม

สรุปผลการประเมินตนเอง  ดังน้ี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดี 

 

2. จุดเดน จุดพัฒนา 

จุดเดน จุดพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

1) นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะอันพึง

ประสงคเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด

โดยเฉพาะดานความซื่อสัตยและจิตอาสา 

2) นักเรียนมีความสามารถดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ

มีทักษะชีวิต   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

1) เพ่ิมทักษะใหกับนักเรียนบางสวนที่ยังขาดทักษะใน

การอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

2) เพ่ิมทักษะทางดานภาษาและดานอาชีพ  

 

 

 

 

 

2. จุดเดน จุดพัฒนา (ตอ) 

จุดเดน จุดพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย     

การบริหารงานเปนระบบ มีแผนปฎิบัติการประจำป 

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

3) การจัดบรรยากาศและสถานที่ภายในโรงเรียน    

เอ้ือตอการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) การนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

                    ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1) ครูทุกคนมกีารวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

วิเคราะหหลักสูตร  ออกแบบการจัดการเรียนรู      

จัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

และทำวิจัยเพ่ือแกปญหาในช้ันเรียน   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

                    ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1) พัฒนาใหครูมีทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน  

 

3. แนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
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 จากสรุปผลการประเมินตนเองทั้งรายมาตรฐานและภาพรวม มีจุดเดน จุดพัฒนา ดังกลาวขางตน โรงเรียน

จึงไดนำขอมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใชในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          

ในปการศึกษา 2564 เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการรักษาคุณภาพของมาตรฐานที่สูงหรือประสบ

ความสำเร็จ และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพที่ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่โรงเรียนกำหนด ดังน้ี   

  3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ หรือใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น 

        ในปการศึกษา 2564  ดังน้ี  

       1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

       2. โครงการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรยีนกาวทันเทคโนโลยีในการเรียนรู 

       3. โครงการสงเสริมทักษะทางภาษาและทักษะอาชีพ  

 

 3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคณุภาพหรือใหไดมาตรฐาน

ที่สูงขึน้ในปการศึกษา 2564  ดังน้ี  

       1. โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

 

 3.3 มาตรฐานที ่3 กระบวนการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคญั มีแผนการพัฒนาเพือ่รักษาคณุภาพหรือ

ใหไดมาตรฐานที่สงูขึ้นในปการศึกษา 2564  ดังน้ี  

       1. โครงการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

       2. โครงการพัฒนาครูใหใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย 

สวนท่ี 4  

ภาคผนวก 

 

- คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียน เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

- ประกาศโรงเรียน  เรื่อง กำหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ภาพกิจกรรมผลการดำเนินงาน 
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คำสั่งโรงเรียนแมออวิทยาคม 

ที่ 070 / 2563 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 
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-------------------------------- 

  ตามที่  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 กำหนดให

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อันนำไปสูการกำหนดใหมี

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2561  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำหรับใหสถานศึกษาใช

เปนแนวทางดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ซึ่งจะทำใหเกิดความมั่นใจแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได

มาตรฐาน  และคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาแต

ละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและดำเนินการ

ตามแผนที่กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ดำเนินการเพื ่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแก

หนวยงานตนสังกัดเปนประจำทุกป น้ัน 

  ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

และสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายตามที่โรงเรียนกำหนด  โรงเรียนแมออวิทยาคม     

จึงแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังรายช่ือตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหนาที่  กำกับ ติดตาม ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหา ตลอดจน 

    สงเสริม สนับสนุนใหการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ  

    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ประกอบดวย 

1. นายอรรณพ   ยะตา ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2. นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา หัวหนางานอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

3. นายพิชัย  ยาม ี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

และหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กรรมการ 

4. นางอัญคณาพร  สัญญา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กรรมการ 

5. นายกฤษณะ  เชียงแรง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ 

6. นางกมลลักษณ ฉายากุล หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 



    
    86 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  

7. นางนวลจันทร  กันทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

กรรมการ 

 

8. นายอภิชาติ กึมรัมย หัวหนาฝายกิจการนักเรียนและกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปศึกษา 

กรรมการ 

 

9. นายพงศกร  อุปละ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กรรมการ 

10.  นายอรรถพงษ   คำวิลัย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

กรรมการ 

  11. นายอภิสิทธ์ิ  เทพอินทร หัวหนางานวิชาการและหัวหนางาน

ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

กรรมการและ

เลขานุการ 

  12. นางสาวอารีรัตน  ปุดมาเล ครูฝายวิชาการ กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  มีหนาที่กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป 

    ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดคาเปาหมายที่เหมาะสม  สอดคลองกับบริบท 

    ของโรงเรียน  ประกอบดวย 

1. 

2. 

นายอรรณพ   ยะตา 

นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

หัวหนางานอำนวยการ 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายอภิชาติ กึมรัมย หัวหนางานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 

4. 

5. 

นายพิชัย  ยาม ี

นางจารุนันท  กันชนะ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรฯ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรฯ 

กรรมการ 

กรรมการ 

6. นางอัญคณาพร  สัญญา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

นางสาวธัญลักษณ  กอนปญญา 

นางสาวแคทติยา  ชัยชะนะ     

นายกฤษณะ  เชียงแรง 

นางสาวอารีรัตน  ปุดมาเล 

วาที่ร.ต.ฉัตรชัย  ผัดกาศ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
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12. 

13. 

นางนวลจันทร  กันทร 

นางสาวพรพิทยา มหามิตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กรรมการ 

กรรมการ 

   14. นางกมลลักษณ  ฉายากุล กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

15. นางสาวสุนารี  อินไชย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

16. 

17. 

18. 

19.  

นายพงศกร  อุปละ 

นายจักรกริช  เมืองหอม 

นายอรรถพงษ   คำวิลัย 

นายอภิสิทธ์ิ  เทพอินทร 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

หัวหนางานวิชาการและหัวหนางานประกัน

คุณภาพทางการศึกษา 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

และเลขานุการ 

3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหนาที่  ติดตาม ตรวจสอบการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน ดำเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน  

หลังการประเมินใหแจงผลการประเมิน ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยยึดหลักการ

ประเมินเพ่ือพัฒนา และสะทอนคุณภาพการดำเนินงานตามเปาหมายความสำเร็จ และเกณฑการประเมินตามสภาพ

บริบทของสถานศึกษา เนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ

สถานศึกษา เลือกใชวิธ ีการเก็บรวบรวมขอมูลที ่เหมาะสม ขอมูลมีความนาเชื ่อถือ สามารถตรวจสอบผล 

การประเมินไดตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะทอนคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา

ไดอยางชัดเจน   ประกอบดวย        

1. นายอภิสิทธ์ิ  เทพอินทร หัวหนางานวิชาการ ประธานกรรมการ 

2. นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา หัวหนางานอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

3. 

4. 

นายพิชัย  ยามี 

นางจารุนันท  กันชนะ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรฯ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรฯ 

กรรมการ 

กรรมการ 

5. 

6. 

นางอัญคณาพร  สัญญา 

นางสาวธัญลักษณ  กอนปญญา     

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 

กรรมการ 

กรรมการ 

7. 

8. 

นางสาวแคทติยา  ชัยชะนะ 

นายกฤษณะ  เชียงแรง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กรรมการ 

กรรมการ 
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9. 

10. 

11. 

12. 

นางสาวอารีรัตน  ปุดมาเล 

วาที่ร.ต.ฉัตรชัย  ผัดกาศ 

นางนวลจันทร  กันทร 

นางสาวพรพิทยา มหามิตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

13. นางกมลลักษณ  ฉายากุล กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

14. นางสาวสุนารี  อินไชย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

15. 

16. 

17.  

นายพงศกร  อุปละ 

นายจักรกริช  เมืองหอม 

นายอรรถพงษ   คำวิลัย 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

18. นายอภิชาติ กึมรัมย กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา กรรมการและ

เลขานุการ 

4. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  มีหนาที่ รวบรวมขอมูลสารสนเทศ ไดแก ขอมูลทั่วไปของ

สถานศึกษา และขอมูลที่เปนผลการประเมินตางๆ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายนอกและขอเสนอแนะ 

รอบที่ผานมา ผลการใชแหลงเรียนรูภายใน ภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  

จัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะทอนคุณภาพผูเรียน ผลสำเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  นำเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนเผยแพรรายงานตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย 

1. นายอภิสิทธ์ิ  เทพอินทร หัวหนางานวิชาการ ประธานกรรมการ 

2. นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา หัวหนางานแผนงาน รองประธานกรรมการ 

3. นางอัญคณาพร  สัญญา ครูงานวิชาการ กรรมการ 

4. 

5. 

นางนวลจันทร  กันทร 

นางสาวพรพิทยา มหามิตร 

ครูงานวิชาการ 

ครูงานวิชาการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

6. 

7. 

นางกมลลักษณ  ฉายากุล 

นางจารุนันท  กันชนะ 

ครูงานวิชาการ 

ครูงานวิชาการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
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8. 

 

9. 

นางสาวอารีรัตน  ปุดมาเล 

 

นางสาวแคทติยา  ชัยชะนะ 

ครูงานวิชาการ 

 

ครูงานวิชาการ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

5. คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  มีหนาที่ ดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน  ขอมูล

เฉพาะกิจที่สถานศึกษาจัดเก็บตามนโยบาย ความจำเปนเรงดวน หรือตามความจำเปนของสถานศึกษา  ตรวจสอบ

และประมวลผลดวยวิธีการตางๆ  จัดเก็บขอมูลสารสารเทศอยางเปนระบบ เปนปจจุบัน และมีความสะดวกใน 

การใชหรือการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  ประกอบดวย 

๑. นางกมลลักษณ  ฉายากุล นายทะเบียน ประธานกรรมการ 

๒. นางอัญคณาพร  สญัญา งานสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวอารีรัตน  ปุดมาเล 

 

งานวัดและประเมินผล กรรมการและ

เลขานุการ 

6. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  มีหนาที่  ติดตามความเคลื่อนไหว  เตรียมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบหา โดยเตรียมการตอนรับตามสมควรและใหความรวมมือ อำนวยความสะดวกในการประเมิน

คุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา ประกอบดวย 

1. นายอรรณพ   ยะตา ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2. นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา หัวหนางานอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

3. นายพิชัย  ยาม ี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

และหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กรรมการ 

4. นางอัญคณาพร  สัญญา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กรรมการ 

5. นายกฤษณะ  เชียงแรง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ 
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6. นางกมลลักษณ  ฉายากุล หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

7. นางนวลจันทร  กันทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

กรรมการ 

8. นายอภิชาติ  กึมรัมย หัวหนาฝายกิจการนักเรียนและกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปศึกษา 

กรรมการ 

9. นายพงศกร  อุปละ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กรรมการ 

10.  นายอรรถพงษ   คำวิลัย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

กรรมการ 

  11. นายอภิสิทธ์ิ  เทพอินทร หัวหนางานวิชาการและหัวหนางาน

ประกันคุณภาพฯ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

  12. นางสาวอารีรัตน  ปุดมาเล ครูฝายวิชาการ กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

 ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

 สั่ง   ณ   วันที ่ 17  เดือน  มถิุนายน  พ.ศ. 2563 

 

 

 

                                                          (นายอรรณพ  ยะตา) 

   ผูอำนวยการโรงเรียนแมออวิทยาคม 
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คำสั่งโรงเรียนแมออวิทยาคม 

ที่ 025 / 2564 

เรื่อง  คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศกึษา 2563  

(ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 1) 

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

  ตามที่  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 กำหนดให

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อันนำไปสูการกำหนดใหมี

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2561  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำหรับใหสถานศึกษาใช
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เปนแนวทางดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ซึ่งจะทำใหเกิดความมั่นใจแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได

มาตรฐาน  และคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาแต

ละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการ

ตามแผนที่กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ดำเนินการเพื ่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแก

หนวยงานตนสังกัดเปนประจำทุกป น้ัน 

  ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

และสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายตามที่โรงเรียนกำหนด  โรงเรียนแมออวิทยาคม      

จึงแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังรายช่ือตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหนาที่  กำกับ ติดตาม ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหา ตลอดจน 

    สงเสริม สนับสนุนใหการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ  

    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ประกอบดวย 

1. นายอรรณพ   ยะตา ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2. นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา หัวหนางานอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

3. นายพิชัย  ยาม ี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กรรมการ 

4. นางอัญคณาพร  สัญญา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 

5. นางนิภาพร  ธรรมธิ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ 

6. นางกมลลักษณ ฉายากุล หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

7. นางนวลจันทร  กันทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

กรรมการ 

 

8. นายอภิชาติ กึมรัมย หัวหนาฝายกิจการนักเรียนและกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปศึกษา 

กรรมการ   

 

9. นายพงศกร  อุปละ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กรรมการ 

10.  นายอรรถพงษ   คำวิลัย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

กรรมการ 
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  11. นายอภิสิทธ์ิ  เทพอินทร หัวหนางานวิชาการและหัวหนางาน

ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

กรรมการและ

เลขานุการ 

2. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  มีหนาที่กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป 

    ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดคาเปาหมายที่เหมาะสม  สอดคลองกับบริบท 

    ของโรงเรียน  ประกอบดวย 

1. 

2. 

นายอรรณพ   ยะตา 

นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

หัวหนางานอำนวยการ/แผนงาน 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายอภิชาติ กึมรัมย หัวหนางานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 

4. 

5. 

นายพิชัย  ยาม ี

นางจารุนันท  กันชนะ 

หัวหนางานบริหารทั่วไป 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กรรมการ 

กรรมการ 

6. นางอัญคณาพร  สัญญา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

นางสาวแคทติยา  ชัยชะนะ     

นางนิภาพร  ธรรมธิ 

นายกฤษณะ  เชียงแรง 

วาที่ร.ต.ฉัตรชัย  ผัดกาศ 

นางนวลจันทร  กันทร 

นางสาวพรพิทยา มหามิตร 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

  13. นางกมลลักษณ  ฉายากุล กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

14. นางสาวธีรสุดา  สืบแสน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

15. 

  16. 

 

17. 

18.  

นายพงศกร  อุปละ 

นายจักรกริช  เมืองหอม 

 

นายอรรถพงษ   คำวิลัย 

นายอภิสิทธ์ิ  เทพอินทร 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

หัวหนางานวิชาการและหัวหนางานประกัน

คุณภาพทางการศึกษา 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

และเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหนาที่  ติดตาม ตรวจสอบการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน ดำเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน  

หลังการประเมินใหแจงผลการประเมิน ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยยึดหลักการ

ประเมินเพ่ือพัฒนา และสะทอนคุณภาพการดำเนินงานตามเปาหมายความสำเร็จ และเกณฑการประเมินตามสภาพ

บริบทของสถานศึกษา เนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ

สถานศึกษา เลือกใชวิธ ีการเก็บรวบรวมขอมูลที ่เหมาะสม ขอมูลมีความนาเชื ่อถือ สามารถตรวจสอบผล 

การประเมินไดตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะทอนคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา

ไดอยางชัดเจน   ประกอบดวย 

1. นายอภิสิทธ์ิ  เทพอินทร หัวหนางานวิชาการ ประธานกรรมการ 

2. นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา หัวหนางานอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

3. 

4. 

นายพิชัย  ยามี 

นางจารุนันท  กันชนะ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กรรมการ 

กรรมการ 

5. นางอัญคณาพร  สัญญา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 

    6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

นางสาวแคทติยา  ชัยชะนะ 

นางนิภาพร  ธรรมธิ 

นายกฤษณะ  เชียงแรง 

วาที่ร.ต.ฉัตรชัย  ผัดกาศ 

นางนวลจันทร  กันทร 

นางสาวพรพิทยา มหามิตร 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

13. นางกมลลักษณ  ฉายากุล กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

14. นางสาธีรสุดา  สืบแสน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

15. 

16. 

 

นายพงศกร  อุปละ 

นายจักรกริช  เมืองหอม 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

กลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กรรมการ 

กรรมการ 
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17.  นายอรรถพงษ   คำวิลัย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

18. นายอภิชาติ กึมรัมย กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา กรรมการและ

เลขานุการ 

4. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  มีหนาที่ รวบรวมขอมูลสารสนเทศ ไดแก ขอมูลทั่วไปของ

สถานศึกษา และขอมูลที่เปนผลการประเมินตางๆ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายนอกและขอเสนอแนะ 

รอบที่ผานมา ผลการใชแหลงเรียนรูภายใน ภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  

จัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะทอนคุณภาพผูเรียน ผลสำเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  นำเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนเผยแพรรายงานตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย 

1. นายอภิสิทธ์ิ  เทพอินทร หัวหนางานวิชาการ ประธานกรรมการ 

2. นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา หัวหนางานแผนงาน รองประธานกรรมการ 

3. นางอัญคณาพร  สัญญา ครูงานวิชาการ กรรมการ 

4. 

5. 

นางนวลจันทร  กันทร 

นางสาวพรพิทยา มหามิตร 

ครูงานวิชาการ 

ครูงานวิชาการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

6. 

7. 

นางจารุนันท  กันชนะ 

นางกมลลักษณ  ฉายากุล 

 

ครูงานวิชาการ 

ครูงานวิชาการ 

 

กรรมการ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

8. 

 

นางสาวแคทติยา  ชัยชะนะ 

 

ครูงานวิชาการ 

 

กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
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5. คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  มีหนาที่ ดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน  ขอมูล

เฉพาะกิจที่สถานศึกษาจัดเก็บตามนโยบาย ความจำเปนเรงดวน หรือตามความจำเปนของสถานศึกษา  ตรวจสอบ

และประมวลผลดวยวิธีการตางๆ  จัดเก็บขอมูลสารสารเทศอยางเปนระบบ เปนปจจุบัน และมีความสะดวกใน 

การใชหรือการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  ประกอบดวย 

๑. นายอภิสิทธ์ิ  เทพอินทร หัวหนางานวิชาการ ประธานกรรมการ 

๒. 

 

3. 

นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา 

 

นางอัญคณาพร  สญัญา 

หัวหนางานแผนงานและ 

งานสารสนเทศ 

งานวิชาการ 

รองประธานกรรมการ 

 

กรรมการ 

4. นางกมลลักษณ  ฉายากุล นายทะเบียนและวัดผลฯ กรรมการและ

เลขานุการ 

6. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  มีหนาที่  ติดตามความเคลื่อนไหว  เตรียมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบหา โดยเตรียมการตอนรับตามสมควรและใหความรวมมือ อำนวยความสะดวกในการประเมิน

คุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา ประกอบดวย 

1. นายอรรณพ   ยะตา ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2. นายเกียรติศักด์ิ  จันทรตา หัวหนางานอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

3. นายพิชัย  ยาม ี หัวหนางานบริหารทั่วไปและ 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กรรมการ 

4. นางอัญคณาพร  สัญญา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 

5. นางนิภาพร  ธรรมธิ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ 

6. นางกมลลักษณ  ฉายากุล หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 

7. นางนวลจันทร  กันทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

กรรมการ 

 

8. นายอภิชาติ  กึมรัมย หัวหนาฝายกิจการนักเรียนและกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปศึกษา 

กรรมการ 

 

9. นายพงศกร  อุปละ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กรรมการ 
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10.  นายอรรถพงษ   คำวิลัย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

กรรมการ 

  11. นายอภิสิทธ์ิ  เทพอินทร หัวหนางานวิชาการและหัวหนางาน

ประกันคุณภาพฯ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

 ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

 สั่ง   ณ   วันที ่ 22  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

 

 

 

                                                          ( นายอรรณพ  ยะตา ) 

                                                  ผูอำนวยการโรงเรียนแมออวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรยีนแมออวิทยาคม 

เรื่อง การใชมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

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

โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย  

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ  

คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา โรงเรียนแมออวิทยาคม    

จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 

และการมีสวนรวมของผู เกี ่ยวของ ทั ้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู ปกครอง และประชาชนในชุมชน             

ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ

ภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

โรงเรียนแมออวิทยาคม  จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
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                ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

    (นายอรรณพ  ยะตา) 

               ผูอำนวยการโรงเรียนแมออวิทยาคม 

 

 

 

 

ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
โรงเรียนแมออวิทยาคมเปนที่เรียบรอยแลว 

         

 

 

เห็นชอบ 

 

 

   ( นายสมคิด    ศรีมลู ) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          โรงเรียนแมออวิทยาคม  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

                                                      1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาของโรงเรยีนแมออวิทยาคม 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

     1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

   1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

   2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหา 

   3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

   4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   6) มีความรู ทกัษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

     1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

   1) การมีคุณลกัษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 

   2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

   3) การยอมรบัที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

   4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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     2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศกึษาและทุกกลุมเปาหมาย 

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

     2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคญั 

     3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

     3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

     3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

     3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและใหขอมูลสะทอนกลบัเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรยีนแมออวิทยาคม 
 

เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปการศึกษา 2563 

ตามที่มีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต

ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับชั้นกอนจะ

มีการประเมินคุณภาพในรอบตอไปนอกจากนี้ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐาน การศึกษา 

ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 

2561 โรงเรียนแมออวิทยาคมจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

ผูปกครองและประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพ
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และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและ มาตรฐาน จึงไดกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 

 

                         ประกาศ ณ วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

    (นายอรรณพ  ยะตา) 

          ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนแมออวิทยา
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กำหนดคาเปามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนแมออวิทยาคม 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนแมออวิทยาคม ปการศึกษา  2563 

มาตรฐาน คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

 1) ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ    

 1.1) ผูเรียนรอยละ 60 มคีวามสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ระดับดี

ขึ้นไป 

1.2) ผูเรียนรอยละ 50 มคีวามสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ระดับ

ดีขึ้นไป 

1.3) ผูเรียนรอยละ 50 มคีวามสามารถในการคิดคำนวณ ระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 

ระดับดี 

 

ระดับดี 

 2) ผูเรียนรอยละ 70 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  ระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 

 3)  ผูเรียนรอยละ 70 มคีวามสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป ระดับดี 

 4)  ผูเรียนรอยละ 80  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 5)  ผูเรียนรอยละ 60 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป ระดับดี 

 6)  ผูเรียนรอยละ 80 มคีวามรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติทีดี่ตองานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป ระดับดี 

1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน  

 1) ผูเรียนรอยละ 80 มคีุณลกัษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป ระดับดี 

 2) ผูเรียนรอยละ 80 มคีวามภูมิใจในทองถิน่และความเปนไทย ระดับดีขึ้นไป ระดับดี 

 3) ผูเรียนรอยละ 80 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป ระดับดี 

 4) ผูเรียนรอยละ 80 มสีุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป ระดับดี 



    
    104 

รานงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  
 

มาตรฐาน คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับดี 

2.1 มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย     

ระดับดี 

2.4 ครูและบุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดี 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู ระดับดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 

ระดับดี 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคัญ ระดับดี 

3.1 ครูผูสอนรอยละ 80 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกตใชในการดำเนินชีวิต ระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

3.2 ครูผูสอนรอยละ 80 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ระดับ

ดีขึ้นไป 

ระดับดี 

3.3 ครูผูสอนรอยละ 80  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีขึ้นไป ระดับดี 

3.4 ครูผูสอนรอยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

ระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

3.5 ครูผูสอนรอยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู ระดับดีขึ้นไป 

ระดับดี 

 

หมายเหตุ 

1. ใหสถานศึกษากำหนดเกณฑการประเมินกอนที่จะกำหนดคาเปาหมาย  

2. การสรุปผลการประเมินใหใชฐานนิยม (mode) ของคาเปาหมายของแตละมาตรฐาน และสรุปเปนคุณภาพที ่

    เปนองครวมรายมาตรฐาน ซึ่งเปนการประเมินแบบองครวมในการประเมินแนวใหม 
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3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 3 ควรเหมาะสมและสอดคลองกับ 

    ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1  

 

 

 

การใหระดับคณุภาพในการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนแมออวิทยาคม 

สังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

1) เกณฑการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน 1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

2) เกณฑการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ชวงคะแนน (รอยละ) ระดับคณุภาพ 

80 -100  ยอดเย่ียม 

70-79 ดีเลิศ 

60-69 ดี 

50-59 ปานกลาง 

0-49  กำลังพัฒนา 

ชวงคะแนน (รอยละ) ระดับคณุภาพ 

80 -100  ยอดเย่ียม 

70-79 ดีเลิศ 

60-69 ดี 

50-59 ปานกลาง 

0-49  กำลังพัฒนา 
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3) เกณฑการประเมิน มาตรฐานที่ 2.4 ครูและบุคลากรไดรบัการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

  

ชวงคะแนน (รอยละ) ระดับคณุภาพ 

80 -100  ยอดเย่ียม 

70-79 ดีเลิศ 

60-69 ดี 

50-59 ปานกลาง 

0-49  กำลังพัฒนา 
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4) เกณฑการประเมิน มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวงคะแนน (รอยละ) ระดับคณุภาพ 

80 -100  ยอดเย่ียม 

70-79 ดีเลิศ 

60-69 ดี 

50-59 ปานกลาง 

0-49  กำลังพัฒนา 
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ภาพกิจกรรมผลการดำเนินงาน 
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รางวัลสถานศกึษาตนแบบปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
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ผูอำนวยการ อรรณพ  ยะตา  และคณุครอูภิชาติ  กึมรัมย 

เขารับประกาศนีบัตรและปายสถานศึกษาตนแบบปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สานพลัง สรางเครือขาย สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  

ณ หอประชุมคชสาร องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 

จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

 

รางวัลชนะเลศิอันดับ 1 ระดับทอง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก 

การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประจำป 2563 

ระดับสหวิทยาเขต 

 

 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 4 ระดับทอง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก 

การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประจำป 2563 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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รางวัลเยาวชนดีเดน จังหวัดเชียงราย สาขาการศึกษาและวิชาการ  

โครงการวันเยาวชนแหงชาติ ประจำป 2563 

 

นายจักรภัทร ธรรมศร ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 6 
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นางสาวพรรภษา  กันจินะ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 

วันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2563 

จัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

รางวัลครผููสอนยอดเยี่ยม 

ดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ  

 



    
    113 

รานงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  
 

 

คุณครูนวลจันทร  กันทร   

 

 

คุณครูจารุนันท  กันชนะ 

 

 

รางวัลครผููสอนยอดเยี่ยม 

ดานดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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คุณครูเกียติศักด์ิ  จันทรตา 

 

 

คุณครูอภิชาติ  กึมรัมย 
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รางวัลครผููสอนยอดเยี่ยม 

ดานวิชาการ และดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

 

คุณครูอรรถพงษ  คำวิลัย 

 

 

คุณครูกฤษณะ  เชียงแรง 
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รางวัลครผููสอนยอดเยี่ยม 

ดานวิชาการ  

 

 

คุณครูฉัตรชัย  ผัดกาศ 

 

 
คุณครูอารีรัตน  ปุดมาเล 
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โครงการ 1 หมอ 1 ตำรวจ 1 หองเรียน 

   

   

     



    
    118 

รานงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  
 

การประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนแมออวิทยาคมรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบลแมออ  

และสถานีตำรวจภูธรแมออ ในการปองกันแกไขปญหาทางดานพฤติกรรมและสุขภาพอนามัยของนักเรียน  

 

โครงการ 1 หองเรียน 1 ทักษะอาชพี 

   

   

     
การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตใหกับนักเรียน ใหนักเรียนได

เกิดทักษะอาชีพ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

และไมไปยุงเกี่ยวกับอบายมุขตาง ๆ 
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กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมเสรมิทักษะชีวิต (ลกูเสือ เนตรนารี) 

  

กิจกรรมเสรมิทักษะดานอาชีพ (ชางตัดผม) 
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มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนแกนนำชุมนุมมคัคุเทศกนอยจดักิจกรรมเสรมิทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ (English this morning) 

 

 

กิจกรรมเสรมิทักษะการใชภาษา (English this morning) 

 

   



    
    121 

รานงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  โรงเรยีนแม่ออ้วทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนทีม่คีุณลักษณะอันพึงประสงคดีเดน ประจำปการศึกษา 2563 

 

 
 



๒๘ 
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