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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ด้วยโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นชอบในการรายงานการ
ประเมินตนเองฉบับนี้ของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมที่สะท้อนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และผลการด าเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพ่ือจะได้น าผลการประเมินในประเด็นต่างๆไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 

(นายสมคิด ศรีมูล) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                         30 พฤษภาคม 2565 
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เป็น
การสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ที่น าเสนอถึงระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียน 

ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น ตลอดจนความโดดเด่น/
จุดเน้นของสถานศึกษา โดยรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนของการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนสามารถน าผลการประเมินมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้มีความสมบูรณ์ และน าไปเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าผลการประเมิน
ดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
                                                                                          30 พฤษภาคม 2565 
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สารบัญ 
 

เร่ือง   หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก 
ค าน า      ข 
สารบัญ   ค 
สารบัญตาราง                                                                                                       ง 
บทสรุปผู้บริหาร ช 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน 1 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป 1 
  1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 
  1.3 ข้อมูลนักเรียน 4 
  1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 5 
  1.5 ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 6 
  1.6 ข้อมูลงบประมาณ 6 
  1.7 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 6 
  1.8 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 8 
 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 9 
  2.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9 
        2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ 9 
        2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่ 11 
        2.1.3 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 12 
        2.1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 17 
        2.1.5 การติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 17 
  2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 18 
  2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2562-2564 21 
  2.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  24 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

25 

 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 25 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   25 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 43 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 49 
ส่วนที่ 3 สรุปผล จุดเด่น จุดพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                        54 
 สรุปผลการประเมินตนเอง                                                                         54 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง   หน้า 
ส่วนที่ 3 สรุปผล จุดเด่น จุดพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ)                     54 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  54 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565                       56 
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา    

ปีการศึกษา 2564 
57 

ภาคผนวก 60 
 - ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                     61 
 - ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
69 

 - ประกาศโรงเรียน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

72 

 - ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 

77 

 - ภาพผลการด าเนินงาน 79  
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง เร่ือง หน้า 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจ านวนผู้บริหารสถานศึกษา 2 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจ านวนครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน แยกตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
2 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจ านวนครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน แยกตามสาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

3 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนบุคลากรสนับสนุน 3 
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 

2564 
4 

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2562-2564 

4 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนอาคารเรียนและห้องเรียน 5 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวนห้องห้องปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ 5 
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2564 
6 

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 7 
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 7 
ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์

ชาวบ้าน 
8 

ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

9 

ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา   
2562-2564 

10 

ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

10 

ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา   
2562-2564 

11 

ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564         

12 

ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ทีอ่ยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)     

13 

ตารางที่ 19 แสดงร้อยละข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 ทีอ่ยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)     

13 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง เร่ือง หน้า 
ตารางที่ 20 แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 
14 

ตารางที่ 21 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

15 

ตารางที่ 22 แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

16 

ตารางที่ 23 แสดงผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   
1-6 ปีการศึกษา 2564 

16 

ตารางที่ 24 แสดงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 

17 

ตารางที่ 25 แสดงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2564 

17 

ตารางที่ 26 แสดงข้อมูลสรุปการติดตามผลการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 
ปีการศึกษา 2564 

17 

ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  
ปีการศึกษา 2564 

18 

ตารางที่ 28 แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  
ปีการศึกษา 2562-2564 

21 

ตารางที่ 29 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2555 24 
ตารางที่ 30 แสดงผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         

ปีการศึกษา 2564 
25 

ตารางที่ 31 แสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

32 

ตารางที่ 32 แสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

32 

ตารางที่ 33 แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

33 

ตารางที่ 34 แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

33 

ตารางที่ 35 แสดงผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

34 

 



ฉ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง เร่ือง หน้า 
ตารางที่ 36 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 
35 

ตารางที่ 37 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

35 

ตารางที่ 38 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

37 

ตารางที่ 39 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

38 

ตารางที่ 40 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

38 

ตารางที่ 41 แสดงผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

39 

ตารางที่ 42 แสดงผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

40 

ตารางที่ 43 แสดงผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

40 

ตารางที่ 44 แสดงร้อยละผลการประเมินการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 44 
ตารางที่ 45 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2       

ปีการศึกษา 2564 
45 

ตารางที่ 46 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3       
ปีการศึกษา 2564 

49 

ตารางที่ 47 แสดงผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         
ปีการศึกษา 2564 

54 

ตารางที่ 48 แสดงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในปีการศึกษา 2564 54 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 13 ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6      
มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน (ข้อมูลงานวิชาการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) 

 บุคลากรสายงานบริหาร จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 15 คน บุคลากรสนับสนุน จ านวน 5 คน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ นายอรรณพ ยะตา ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
และผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โรงเรียนยึดหลักการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเน้นการ
ด าเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่   
 P (Plan) การวางแผน    
 D (Do) การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 C (Check) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
 A (Act) การปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา 
 การบริหารจัดการตามโครงสร้างของโรงเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้  กลุ่มงานอ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน และกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยใช้โมเดลในการด าเนินงานบน
แนวทาง Smart School (โรงเรียนน่ามอง และทันสมัย) ประกอบด้วย  
 Strategy (S) หมายถึง การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนตามผลการวิเคราะห์
องค์กร  
 Moral (M) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
 Achievement (A) หมายถึง การมุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์โดยด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมให้ส าเร็จ
ตามท่ีก าหนดไว้ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 Responsibility (R) หมายถึง การรับผิดชอบในการด าเนินโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ก าหนด 
 Teamwork (T) หมายถึง การท างานเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 พร้อมทั้งน าแนวทางการทรงงานของในหลวงรัชกาล ที่ 9 เรื่อง การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาเป็น
พ้ืนฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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ภายใต้การบริหารงานงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  
ในภาพรวม ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยกระบวนการการมี     
ส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่ เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน            
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีการจัด โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน และโครงการเยาวชนฉลาด อารมณ์ดี มีสุข เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดส่งผลให้มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดี  โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนและผู้น าชุมชน มีการด าเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA บนแนวทาง Smart School  ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการบรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดี โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายในชั้นเรียนและการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ก าหนดให้ครูทุกคนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน และด าเนินการจัดประชุมเพ่ือให้ครูผู้สอนน าผลการนิเทศและ
ผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน มีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 คุณภาพผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564
ระดับดี (2.5) ขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 88.27 และมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกปี
การศึกษา 
 

 คุณภาพผู้เรียน 
1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะภาษาและด้าน
ทักษะอาชีพ 
3. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเอง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 คุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
2. ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่า
ระดับขนาดโรงเรียน 
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
“นักเรียนแกนน าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้าน
นักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวน
นักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน ประจ าปี 2564” 
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ “นักเรียนแกน
น าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา 
ประเภทจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน 
ประจ าปี 2564” 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปะ 
6. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
การอ่านท านองเสนาะ 
7. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการ
สวดโอ้เอ้วิหารราย 
8. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์และ
จิตอาสา 
9. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬาและการมทีักษะชีวิตและอาชีพ 

 คุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในรูปแบบ
ออนไลน์ต่างๆ 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยมีกระบวนการบริหารและการจัดการในแต่ละ
ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท าให้มี
การบริหารงานอย่างเป็นระบบตลอดจนมีแผน
ปฎิบัติการประจ าปีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การน า Platform ออนไลน์ ได้แก่ Microsoft 
Teams, Zoom Cloud Meetings, Google Meet 
มาใช้ในการประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน 
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 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมีการวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อรักษาคุณภาพหรือให้
ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
- โครงการวางทุกงาน อ่านทุกคน 
- กิจกรรมทักษะอาชีพ 
- กิจกรรมภาษาสัปดาห์ละค า (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้ Platform ออนไลน์ เช่น Microsoft Teams,  

Zoom Cloud Meetings, Google Meet เป็นต้น 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

- กิจกรรมอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
- กิจกรรมอบรมการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. การจัดบรรยากาศและสถานที่ภายในโรงเรียน
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้           
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้มีการใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 13 ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 39 ไร่ เปิดท าการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 74 คน นักเรียนหญิง 54 คน 
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน โทรศัพท์ 053-671-589 โทรสาร 053-671-
589 ปัจจุบันผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้แก่ นายอรรณพ ยะตา โดยด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 
1. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์  
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
5. ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ 
เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. มีระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ 
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานอ่ืน  
1. โครงการพลังงานจังหวัด 
2. โรงเรียนคู่ขนานปัญญาภิวัฒน์ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 3. โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ 
 5. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 6. โรงเรียนสุจริต 
 7. สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 8. โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
 9. โครงการ To Be Number One 
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 10. โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 11. โครงการ 1 หมอ 1 ต ารวจ 1 ห้องเรียน 

12. โครงการ USO NET เน็ตประชารัฐ กสทช. 
13. โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 
14. โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 
15. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
16. โครงการเยาวชนฉลาด อารมณ์ดี มีสุข (สสส.) 
17. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะด้านดนตรีสากล (อบต.แม่อ้อ) 
18. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน (อบต.แม่อ้อ) 
19. โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ (ส านักงานขนส่งอ าเภอพาน) 
20. โครงการ “การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance 

Agreement-Based Management: PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็น
เครื่องมือ” 

21. โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัย
พะเยา) 

22. กิจกรรมปลูกป่าชุมชน 
23. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
24. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน 
25. กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
26. กิจกรรมสรงน้ าวัดพระธาตุคือเวียง 

 
1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1.2.1 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลจ านวนผู้บริหารสถานศึกษา 

ล าดับที่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน (คน) 
1 ผู้อ านวยการ 1 
2 รองผู้อ านวยการ 1 

รวมทั้งสิ้น 2 
 
1.2.2 จ านวนครู 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลจ านวนครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ล าดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้าราชการ

ครู (คน) 
ครูวิกฤต 

(คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 
รวม (คน) 

1 ภาษาไทย 1 2 - 3 
2 คณิตศาสตร์ 1 - - 1 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 - - 3 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์) 
1 - - 1 
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลจ านวนครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ต่อ) 
ล าดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้าราชการ

ครู (คน) 
ครูวิกฤต 

(คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 
รวม (คน) 

4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 - - 1 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - - 1 
6 ศิลปะ 1 - - 1 
7 การงานอาชีพ 2 - - 2 
8 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2 - - 2 

รวมทั้งสิ้น 13 2 - 15 
 
1.2.3 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 9 
 
1.2.4 จ านวนครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลจ านวนครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน แยกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา 
ล าดับที่ สาขาวิชา จ านวน (คน) 

1 ภาษาไทย 3 
2 คณิตศาสตร์ 1 
3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 
4 เคมี 1 
5 ฟิสิกส์ 1 
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
7 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 
8 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
9 ประติมากรรม (งานปั้น) 1 

10 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 
11 ส่งเสริมการเกษตร 1 
12 ภาษาอังกฤษ 2 

รวมทั้งสิ้น 15 
 

1.2.5 จ านวนบุคลากรสนับสนุน 
ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรสนับสนุน 

ล าดับที่ บุคลากรสนับสนุนอ่ืนๆ จ านวน (คน) 
1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
2 นักการภารโรง 3 
3 แม่บ้าน 1 

รวมทั้งสิ้น 5 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 1.3.1 จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 128 คน 
ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 
 
 

หมายเหตุ ข้อมูลจากกลุ่มงานวิชาการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 
 

1.3.2 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562-2564 
ตารางที่  6 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา        
2562-2564 
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ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น จ านวน
ห้อง 

เพศ รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 16 15 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 13 10 23 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 11 7 18 

รวม 3 40 32 72 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 14 11 25 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 11 4 15 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 9 7 16 

รวม 3 34 22 56 
รวมทั้งส้ิน 6 74 54 128 
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ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน (คน) เปรียบเทียบ
ปี 62-63 

เปรียบเทียบ
ปี 63-64 ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 24 31 +4 +5 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 40 18 23 -22 +5 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 23 38 18 +15 -20 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 19 16 25 -3 +9 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 21 16 15 -5 -1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 21 16 +9 -5 

รวมทั้งสิ้น 135 133 128 -2 -5 
 

1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 1.4.1 จ านวนอาคารเรียนและห้องเรียน 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนอาคารเรียนและห้องเรียน 

ล าดับที่ สถานที ่ จ านวน (ห้อง) 
1 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก 5 
2 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข 5 
3 โรงฝึกงาน 1 
4 อาคารบิ๊กซี 2 

รวมทั้งสิ้น 13 
 

1.4.2 จ านวนห้องปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนห้องห้องปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ 

ล าดับที่ สถานที ่ จ านวน (ห้อง) 
1 ห้องวิทยาศาสตร์ 1 
2 ห้องคณิตศาสตร์ 1 
3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
4 ห้องศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 1 
5 ห้องอุตสาหกรรม 1 
6 ห้องแนะแนว 1 
7 ห้องพยาบาล 1 
8 ห้องสมุด 1 
9 ห้องส านักงานอ านวยการ 1 

10 ห้องส านักงานวิชาการ 1 
11 ห้องส านักงานกิจการนักเรียน 1 
12 ห้องส านักงานบริหารงานทั่วไป 1 

รวมทั้งสิ้น 12 
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1.5 ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
 1.5.1 ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KV/150 A จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 1.5.2 น้ าใช้จากน้ าบาดาล  
 1.5.3 โทรศัพท์โรงเรียนจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
  
1.6 ข้อมูลงบประมาณ  

 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กลุ่มงานที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละที่จัดสรร จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร ( บาท ) 
รายจ่ายประจ า  328,773 
กลุ่มงานอ านวยการ คิดเป็นร้อยละ 10 27,700 
กลุ่มงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 60 166,200 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน     คิดเป็นร้อยละ 18 49,860 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป        คิดเป็นร้อยละ 12 35,048 
งบส ารองจ่าย   28,000 

รวมทั้งสิ้น 635,581 
 

1.7 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  1.7.1 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
  1) ห้องสมุด 
  2) ห้องวิทยาศาสตร์ 

3) ห้องคณิตศาสตร์ 
  4) ห้องคอมพิวเตอร์ 
  5) ห้องศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  6) ห้อง USO NET 

7) ห้องแนะแนว 
  8) ห้องพยาบาล 
  9) โรงอาหาร 
  10) สนามตะกร้อ 
  11) สนามวอลเล่ย์บอล 
  12) สนามบาสเกตบอล 
  13) สนามเปตอง 
  14) สนามฟุตบอล 

15) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  
แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้องสมุด  496 368 288 400 240 256 
ห้องวิทยาศาสตร์  992 736 576 400 240 256 
ห้องคณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 
ห้องคอมพิวเตอร์ 2,356 1,748 1,368 1,900 1,140 1,216 
ห้องศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 20 20 20 10 10 10 
ห้อง USO NET  620 460 360 500 300 200 
ห้องแนะแนว  75 38 115 87 96 135 
ห้องพยาบาล 32 39 36 11 13 2 
โรงอาหาร  2,550 2,341 1,530 2,125 1,445 1,530 
สนามตะกร้อ  60 60 60 60 60 60 
สนามวอลเล่ย์บอล  20 20 20 20 20 20 
สนามบาสเกตบอล  20 20 20 20 20 20 
สนามเปตอง  20 20 20 20 20 20 
สนามฟุตบอล  40 40 40 40 40 40 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 630 920 700 2,480 1,200 320 

รวมทั้งสิ้น (คน) 7,391 6,830 5,153 8,073 4,844 4,085 
หมายเหตุ เนื่องจากโรงเรียนได้รบังบประมาณในการปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2564 จึงยังไม่มีข้อมูลการใช้ 

 
 1.7.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  

ที ่ รายการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นที่ใช้ จ านวนนักเรียน 
(คน) 

สถิติการใช้  
จ านวนครั้ง/ปี 

1 วัดพระธาตุคือเวียง ม.1-6 128 256 
2 วัดแม่อ้อใน ม.1-6 50 150 
3 วัดแม่แก้วเหนือ ม.1-6 30 90 
4 วัดแม่อ้อนอก ม.1-6 20 60 
5 วัดปอเรียง ม.1-6 12 36 
6 วัดโป่งทะลาย ม.1-6 17 45 
7 วัดม่อนป่าสัก ม.1-6 20 60 
8 รอยพระบาทสี่รอย ม.1-6 20 20 
9 ป่าชุมชนแม่อ้อใน ม.1-6 10 20 

10 อ่างเก็บน้ าหนองผา ม.1-6 - - 
11 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ม.1-6 50 150 
12 วัดห้วยปลากั้ง ม.1-6 128 1 
13 พิพิธภัณฑ์บ้านด า ม.1-6 128 1 
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ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา (ต่อ) 
ที ่ รายการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นที่ใช้ จ านวนนักเรียน 

(คน) 
สถิติการใช้  

จ านวนครั้ง/ปี 
14 ไร่ชาฉุยฟง ม.1-6 128 1 
15 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า

เชียงราย 
ม.1-6 128 1 

16 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง (เห็ดพารวย) 

ม.1-6 20 100 

รวมทั้งสิ้น (คน) 889 991 
 

1.7.3 แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ตารางท่ี 12 แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

บุคคล ด้านจริยธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
คุณวัฒจนา จอมจันทร์ วัดพระธาตุคือเวียง กลุ่มทอผ้า หมอสมุนไพร  
พระครูวิสุทธิเจติยาภิ
รักษ์ 

วัดแม่อ้อใน กลุ่มดนตรีพื้นเมืองผู้สูงอายุ ช่างดนตรีพื้นเมือง 

พ.ต.ท.อธิคม อุประ วัดแม่อ้อนอก กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ ช่างเฟอร์นิเจอร์  
คุณสมคิด ศรีมูล วัดดงชัย โรงเรือนเพาะเห็ด หมอนวดแผนไทย 
คุณอัญชลี ผู้ดี วัดปอเรียง กลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
คุณธีระพงษ์ เผ่ากา วัดโป่งทะลาย การผลิตครกหิน ช่างเชื่อมเหล็ก 
คุณศิวกร แผ่นทอง วัดแม่แก้วเหนือ ผลิตภัณฑ์จากปูนซีเมนต์ พระครูวิสุทธิเจติยาภิรักษ์ 
คุณสายธาร ประสงค์
ความดี 

วัดม่อนป่าสัก การผลิตฟางอัด  

คุณเพชรรัตน์ คงทน วัดพระธาตุกู่แก้ว การผลิตขนมจีน  
 วัดจ าผักกูด   
 วัดแม่แก้วใต้   
 วัดดอนเจริญ   
 พระธาตุผาช้างมูบ   
 คริสจักรชัยสวัสดิ์   

 
1.8 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 สถานที่ตั้งของโรงเรียนล้อมรอบด้วยทุ่งนา มีระยะห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ติดกับ
แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ วัดพระธาตุคือเวียง ทางโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่ ท านา ท าไร่ ท าสวนและปลูก
พืชเศรษฐกิจ เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครอบคลุมเขตพ้ืนที่บริการ 20 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 1. บ้านแม่อ้อใน    2. บ้านแม่อ้อนอก 
 3. บ้านแม่แก้วใต้    4. บ้านโป่งทะลาย 
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 5. บ้านจ าผักกูด    6. บ้านแม่แก้วกลาง 
 7. บ้านปอเรียง    8. บ้านดงชัย 
 9. บ้านเด่นชัย    10. บ้านแม่แก้วเหนือ 
 11. บ้านแม่อ้อหลวง   12. บ้านใหม่เจริญ 
 13. บ้านสันป่าเมา   14. บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง 
 15. บ้านแม่อ้อสันติ   16. บ้านแม่อ้อ 
 17. บ้านแม่แก้วพัฒนา   18. บ้านทรายทอง 
 19. บ้านแม่แก้ว    20. บ้านสักชัยทอง 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่  
1) โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก  
2) โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ   
3) โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ 
ตารางที่  13 แสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 58.27 23.43 29.93 31.70 

คะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน 45.06 20.58 29.12 26.27 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 54.58 25.26 32.57 32.03 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

ผลต่างค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทียบ
กับระดับขนาดโรงเรียน 

+13.21 +2.85 +0.81 +5.43 

ผลต่างค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทียบ
กับเขตพ้ืนที่ 

+3.69 -1.83 -2.64 -0.33 

ผลต่างค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทียบ
กับระดับสังกัด สพฐ. 

+6.14 -1.32 -1.74 +0.91 

ผลต่างค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทียบ
กับระดับประเทศ 

+7.08 -0.84 -1.52 +0.59 
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ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562-2564  

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 
ปีการศึกษา 

62-63 

ผลต่าง 
ปีการศึกษา 

63-64 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 ภาษาไทย 53.23 69.75 58.27 +16.52 -11.48 

2 คณิตศาสตร์ 24.55 20.40 23.43 -4.15 +3.03 

3 วิทยาศาสตร์ 28.91 30.96 29.93 +2.05 -1.03 

4 ภาษาอังกฤษ 29.82 40.00 31.70 +10.18 -8.30 

 
ตารางที่  15 แสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 49.24 22.19 29.53 36.78 24.81 

คะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน 40.65 16.77 26.16 34.08 20.50 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.49 22.24 29.52 37.79 27.21 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 

ผลต่างค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เทียบกับระดับขนาดโรงเรียน 

+8.59 +5.42 +3.37 +2.70 +4.31 

ผลต่างค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เทียบกับเขตพ้ืนที่ 

+0.75 -0.05 +0.01 -1.01 -2.40 

ผลต่างค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เทียบกับระดับสังกัด สพฐ. 

+1.50 +0.36 +0.49 -0.67 -1.02 

ผลต่างค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เทียบกับระดับประเทศ 

+2.84 +0.91 +0.88 -0.09 -0.75 
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ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562-2564 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 
ปีการศึกษา 

62-63 

ผลต่าง 
ปีการศึกษา 

63-64 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 ภาษาไทย 38.14 38.74 49.24 +0.60 +10.50 

2 คณิตศาสตร์ 20.91 21.73 22.19 +0.82 +0.46 

3 วิทยาศาสตร์ 28.23 32.96 29.53 +4.73 -3.43 

4 สังคมศึกษา 35.18 33.29 36.78 -1.89 +3.49 

5 ภาษาอังกฤษ 23.64 25.48 24.81 +1.84 -0.67 

 
2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2564 ไม่มีการประเมินผลด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 
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2.1.3 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา  
1) ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6        
ตามหลักสูตรสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564         

 
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียนที่
ประเมิน 
(คน) 

ระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. 

ม.1 341 137 61 86 16 20 14 7 0 0 0 

ม.2 253 100 46 33 35 21 6 12 0 0 0 

ม.3 198 71 30 38 31 18 6 4 0 0 0 

ม.4 250 155 28 24 15 11 6 1 0 10 0 

ม.5 150 94 17 13 10 12 4 0 0 0 0 

ม.6 100 75 16 6 2 0 0 1 0 0 0 
รวมท้ังสิ้น 1,292 632 198 200 109 82 36 25 0 10 0 

ร้อยละ 100 48.92 15.33 15.48 8.44 6.35 2.79 1.93 0.00 0.77 0.00 

จ านวนผลการเรียน
ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 

1,139  

ผลการเรียนตั้งแต่ 
2.5 ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ 

88.16  

จ านวนผลการเรียน 
ต่ ากว่า 2.5  

 143  

จ านวนผลการเรียน 
ต่ ากว่า 2.5 คิดเป็น

ร้อยละ 

 11.07  

จ านวนผลการเรียน 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 10 

จ านวนผลการเรียน 
ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น

ร้อยละ 

 0.77 
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ตารางที่  18 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6              
ตามหลักสูตรสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ทีอ่ยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 57 35 20 17 18 27 78.73 
คณิตศาสตร์ 22 21 16 33 17 20 87.16 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

73 67 50 123 75 39 92.03 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

61 32 31 58 36 28 89.13 

สุขศึกษาและพลศึกษา 58 46 35 38 24 28 97.03 
ศิลปะ 31 23 16 24 21 28 95.97 
การงานอาชีพ 31 23 18 38 24 28 98.78 
ภาษาต่างประเทศ 40 32 20 36 22 26 69.84 

รวมจ านวน (คน) 373 279 206 367 237 224 88.27 
 
ตารางท่ี 19 แสดงร้อยละข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   
ตามหลักสูตรสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ทีอ่ยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)     

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 91.94 76.09 55.56 68.00 75.00 96.43 78.73 65 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

คณิตศาสตร ์ 70.97 91.30 88.89 94.29 80.95 100.00 87.16 60 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

78.49 97.10 92.59 94.62 96.15 97.50 92.03 75 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

98.39 69.57 86.11 89.23 92.31 100.00 89.13 70 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

93.55 100.00 97.22 95.00 100.00 100.00 97.03 80 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

ศิลปะ 100.00 100.00 88.89 96.00 87.50 100.00 95.97 80 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

การงานอาชีพ 100.00 100.00 100.00 95.00 100.00 100.00 98.78 80 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

ภาษาต่างประเทศ 64.52 69.57 55.56 72.00 73.33 92.86 69.84 50 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 85.94 93.31 81.10 89.51 89.77 98.26 88.27 70 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 



 
14 

2) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ตารางที่ 20 แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6         
ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน  
(คน) 

ระดับคุณภาพ 
3   

(ดีเยี่ยม) 
2  
(ดี) 

1  
(ผ่าน) 

0  
(ไม่ผ่าน) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 31 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 23 21 2 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 14 4 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 25 24 0 0 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 14 1 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 16 0 0 0 

รวม 128 120 7 0 1 
ร้อยละ 93.75 5.47 0.00 0.78 

จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 (ดี) ข้ึนไป 127  
จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 (ดี) ข้ึนไป   

คิดเป็นร้อยละ 
99.22  

จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 1 (ผ่าน)   0  
จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 1 (ผ่าน)  

คิดเป็นร้อยละ 
 0.00  

จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 0 (ไม่ผ่าน)   1 
จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 0 (ไม่ผ่าน)    

คิดเป็นร้อยละ 
 0.78 
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3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตารางท่ี 21 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 
2564  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน  
(คน) 

ระดับคุณภาพ 
3   

(ดีเยี่ยม) 
2  
(ดี) 

1  
(ผ่าน) 

0  
(ไม่ผ่าน) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 31 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 23 19 4 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 7 11 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 25 24 0 0 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 8 7 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 16 0 0 0 

รวม 128 105 22 0 1 
ร้อยละ     

จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 (ดี) ข้ึนไป 127  
จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 (ดี) ข้ึนไป   

คิดเป็นร้อยละ 
99.22  

จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 1 (ผ่าน)  0  
จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 1 (ผ่าน)  

คิดเป็นร้อยละ 
 0.00  

จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 0 (ไม่ผ่าน)  1 
จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 0 (ไม่ผ่าน)    

คิดเป็นร้อยละ 
 0.78 
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4) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ตารางที่ 22 แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 
2564 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ระดับคุณภาพ 
 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

กิจกรรมแนะแนว 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) 

128 128 0 

กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
- กิจกรรมเพ่ือสังคม     
และสาธารณประโยชน์ 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 

 
72 

 
42 

 
72 

 
42 

 
0 
 

0 

กิจกรรมชุมนุม 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) 

128 128 0 

รวม 370 370 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0.00 

 
5) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  

ตารางท่ี 23 แสดงผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 
สมรรถนะผู้เรียน จ านวนนักเรียน 

(คน) 
ระดับคุณภาพ 

3   
(ดีเยี่ยม) 

2  
(ดี) 

1  
(ผ่าน) 

0  
(ไม่ผ่าน) 

ความสามารถในการสื่อสาร 128 51 67 9 1 
ความสามารถในการคิด 128 64 56 7 1 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 128 57 58 12 1 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 128 86 37 4 1 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 128 87 35 5 1 

รวม 640 345 253 37 5 
ร้อยละ 53.91 39.53 5.78 0.78 

จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 (ดี) ข้ึนไป 598  
จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 (ดี) ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 93.44  

จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 1 (ผ่าน)   37  
จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 1 (ผ่าน) คิดเป็นร้อยละ  5.78  

จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 0 (ไม่ผ่าน)   5 
จ านวนผู้เรียนที่ได้ระดับ 0 (ไม่ผ่าน) คิดเป็นร้อยละ  0.78 
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2.1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 34 คน 

ตารางท่ี 24 แสดงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
ที ่ การส าเร็จการศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 ผู้ส าเร็จการศึกษา 18 100 

2 ผู้ไม่ส าเร็จการศึกษา 0 0.00 
 
ตารางท่ี 25 แสดงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ การส าเร็จการศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 ผู้ส าเร็จการศึกษา 16 100 
2 ผู้ไม่ส าเร็จการศึกษา 0 0.00 

                                                             หมายเหตุ ข้อมูลงานทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
 

2.1.5 การติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 
ตารางท่ี 26 แสดงข้อมูลสรุปการติดตามผลการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 18 คน 
ที ่ รายละเอียดการศึกษาต่อ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1 ศึกษาต่อ 18 100 

1.1 สายสามัญ 10 55.56 
- โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ     
ราชวิทยาลัย เชียงราย 

9 
1 

50 
5.56 

1.2 สายอาชีพ 7 38.89 

- วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 4 22.22 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษา 3 16.67 

1.3 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

1 5.56 

2 ไม่ประสงค์ศึกษาต่อ 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 18 100 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 16 คน 
ที ่ รายละเอียดการศึกษาต่อ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1 ศึกษาต่อ 15 93.75 

1.1 สถาบันอุดมศึกษา 11 68.75 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 6.25 

- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตเชียงใหม่ 

1 
 

6.25 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 5 31.25 

- มหาวิทยาลัยพะเยา 4 25 

1.2 สถาบันอาชีวศึกษา 4 25 

- วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 4 25 

2 ไม่ประสงค์ศึกษาต่อ 1 6.25 

รวมทั้งสิ้น 16 100 

    หมายเหตุ ข้อมูลงานแนะแนว ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

 

ภาพรวมมาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนร้อยละ 55 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน    
การสื่อสารและการคิดค านวณ ระดับดีข้ึนไป 

55 66.92 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

- ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน      
การสื่อสาร ภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป 

60 65.62 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

- ผู้เรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน      
การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป 

50 70.31 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

- ผู้เรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดค านวณ         
ระดับดีข้ึนไป 

50 64.84 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 

2) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป 

70 94.53 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ระดับดีข้ึนไป 

80 84.38 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

4) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

80 88.28 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

5)  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

70 88.27 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

6) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

80 99.22 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป 

80 99.22 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับดีข้ึนไป 

80 99.22 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3) ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

80 89.06 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

4) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ระดับดีข้ึนไป 

80 85.94 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี ดี ดี 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดี ดี 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย     

ดี ดี ดี 
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ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) ดี 
4) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

80 85 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี ดี ดี 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
1) ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ระดับดีขึ้นไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

2) ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีข้ึนไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3) ครูผู้สอนร้อยละ 8๐  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ระดับดีข้ึนไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

4) ครูผู้สอนร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีข้ึนไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

5) ครูผู้สอนร้อยละ ๘0 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2562-2564  
ตารางที่ 28 แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2562-2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 2562 2563 2564 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

53.33 
 
 

63.20 
 
 

53.33 
 
 

69.92 
 
 

55 
 
 

66.92 

- ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป  

60 
 
 

64.03 
 
 

60 
 
 

72.93 
 
 

60 
 

65.62 
 
 

- ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป 

50 
 
 

58.15 
 
 

50 
 

 

64.66 
 
 

50 
 
 

70.31 
 

- ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดค านวณ ระดับดีขึ้นไป 

50 
 

67.41 
 

50 
 

72.18 
 

50 
 

64.84 
 

2) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีข้ึน
ไป 

70 
 
 

 

96.07 
 
 

 

70 
 

 
 

93.23 
 
 
 

70 
 
 

 

94.53 

3) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีข้ึนไป 

70 
 

90.37 
 

70 
 

82.71 
 

80 
 

84.38 

4) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

80 
 
 

92.19 
 
 

80 
 
 

93.98 
 
 

80 
 
 

88.28 

5) ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับดีข้ึนไป 

60 
 
 

72.45 
 
 

60 
 
 

85.07 
 
 

70 
 
 

88.27 
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ตารางที่ 28 แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2562-2564 (ต่อ) 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 2562 2563 2564 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
6) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ระดับดีข้ึนไป 

80 
 

 

82.22 
 

 

80 
 

 

96.99 
 

 

80 
 

 

99.22 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80 
 

88.52 
 

80 
 

98.50 
 

80 
 

99.22 
 

2) ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

80 
 

84.44 
 

80 
 

97.74 
 

80 
 

99.22 

3) ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 
 
 

85.19 
 
 

80 
 
 

91.73 
 
 

80 
 
 

89.06 
 

4) ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

80 
 

83.70 
 

80 
 

97.74 
 

80 
 

85.94 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย     

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
 

4) ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

80 
 

80 
 

80 
 

88.24 
 

80 
 

85 
 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
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ตารางที่ 28 แสดงผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2562-2564 (ต่อ) 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 2562 2563 2564 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุน การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
 

ดี 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 
 

100 
 

80 
 

100 
 

80 
 

100 
 

2) ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

80 
 

100 
 

80 
 

100 
 

80 
 

100 
 

3) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

80 100 80 100 80 100 

4) ร้อยละของครูผู้สอนที่ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

80 
 
 

100 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

5) ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

80 
 
 

81.25 
 
 

80 
 
 

92.40 
 
 

80 
 
 

100 
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2.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตารางท่ี 29 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2555 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี      
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพงึประสงค ์      
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเปน็      
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญ      
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและตน้สงักัด      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วสิัยทัศน/์พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจดุเด่นที่สง่ผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์
ของสถานศึกษา                        

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
สถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสูค้วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ตารางท่ี 30 แสดงภาพรวมผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยผู้บริหาร 
คณะครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมวางแผนในการจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ และ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ได้จัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน และโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านการอ่านการเขียน ตลอดจนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งมีการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการท ากิจกรรมต่างๆทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้โรงเรียนได้เห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยได้จัดการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม การ
ด าเนินงานดังกล่าวนั้น มีกระบวนการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานผ่านรายงานสรุปโครงการและ
กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนบรรลุตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาตั้ง
ไว้ในแต่ละประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
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1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดังนี้ 
1.1.1 มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา

ทักษะความสามารถในการด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนและแสดงความสามารถในด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทย 
ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูและ
บุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของ
ผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาไทยและการ เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ การอ่านท านองเสนาะ และการแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย 

2) โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน เพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียน
ให้สามารถสรุปความและวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่าน โดยจัดกิจกรรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

1.1.2 มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนาทักษะความสามารถในการด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการจัดกิจกรรมและ
โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนและแสดงความสามารถในด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้คณะครู
และบุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสารของผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมภาษาอังกฤษ
สัปดาห์ละค า โดยตัวแทนนักเรียนน าเสนอค าศัพท์และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในกิจกรรมหน้าเสาธงเป็น
ประจ าทุกวันพุธ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า โดยนักเรียนในชั้นเรียนจัดบอร์ดนิเทศน าเสนอค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเรียงตามเลขที่ การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และการจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

1.1.3 มีความสามารถในด้านการคิดค านวณ โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาทักษะความสามารถในด้าน
การคิดค านวณผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนและแสดงความสามารถใน
ด้านการคิดค านวณ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูและ
บุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน 
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการคิดค านวณของผู้เรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันออนไลน์ เช่น กิจกรรมซูโดกุ กิจกรรม A-MATH กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรม 180 IQ เป็นต้น 

1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้
คณะครูและบุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

2) โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน เพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านการสรุปความและคิดวิเคราะห์ 
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3) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ก าหนด เช่น แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมอบรมทุกวันศุกร์ 

4) กิจกรรมทักษะอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผน และการใช้ทักษะชีวิต  
1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาต่อยอดในการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งรายวิชาที่ได้ประยุกต์การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาเทคโนโลยี รายวิชาภาษาไทย 
รายวิชาศิลปะ รายวิชาการงานอาชีพ และรายวิชาภาษาอังกฤษโดยในระหว่างและหลังจากการจัดการเรียน
การสอน ครูผู้สอนจะด าเนินการประเมินการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และให้ข้อเสนอแนะในการน าไป
พัฒนาต่อไป การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้ 

1) รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท านวัตกรรมผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น จรวด
ขวดน้ า วัสดุรีไซเคิล การจัดท า QR-Code พันธุ์ไม้ในโรงเรียน เป็นต้น 
 2) รายวิชาเทคโนโลยี โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในรายวิชาการออกแบบและ
วิทยาการค านวณสร้างชิ้นงานกลุ่มละ 1 ชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Photoscape/Proshow Gold ส่งผลให้
ผู้เรียนมีชิ้นงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ และ Animation  
 3) รายวิชาภาษาไทย โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับผ่านทางสื่อเทคโนโลยี 
เมื่อผ่านการวัดและประเมินผลจากครูประจ าวิชาจึงมีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube เช่น คลิปวิดีโอการ
อ่านท านองเสนาะและการสวดโอ้เอ้วิหารราย เป็นต้น 
 4) รายวิชาศิลปะ โดยศึกษา ค้นคว้า การสร้างผลงานศิลปะท่ีมีความแปลกใหม่ โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่
หาได้ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นชิ้นงานศิลปะ เช่น เครื่องปั้นดินเผาจากดินจอมปลวก แมลงในจินตนาการจากกิ่งไม้ 
ใบไม ้และศิลปะภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น 
 5) รายวิชาการงานอาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการท า
ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายเศษวัสดุใบไม้ ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์บ ารุงการเจริญเติบโตของพืช เช่น 
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง น้ าขี้เถ้าถ่านไล่แมลง และจุลินทรีย์จาวปลวก เป็นต้น 
 6) รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอนจ านวน 2 ท่าน
สอนพร้อมกันใน 1 ห้องเรียน แบ่งเป็น ครูผู้สอนที่สอนนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนรู้ในระดับสูงและ
ปานกลาง และอีกท่านสอนนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนรู้ในระดับอ่อน 

1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดย 
วางแผนในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดท าโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1) รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Google Classroom การท าแบบทดสอบผ่าน Google Form การเข้า
รับการพัฒนาตนเองและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆจากหน่วยงานภายนอกผ่าน Platform ออนไลน์ต่างๆ เช่น 
Zoom Cloud Meetings, Microsoft Teams, YouTube, Facebook Live เป็นต้น  

2) รายวิชาเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีทั้งในการเรียน การท างาน และการสื่อสาร ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน จากนั้นครูได้ท าการ
ประเมินผลงาน ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาผลงาน  
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3) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้
คณะครูและบุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายในห้องเรียน  

1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้น
ด าเนินการประชุมเพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและ
ความสามารถของผู้เรียน วางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการ
สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งได้ด าเนินการก าหนดค่าเป้าหมาย
แยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนและแสดงความสามารถในด้านภาษาไทย ได้แก่ การพัฒนาความสามารถในด้านการสรุป
ความและวิเคราะห์ความจากเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยได้จัดท าโครงการวางทุกงาน อ่านทุกคน กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทย ได้แก่ การสอนเสริม กิจกรรมการเขียนเล่าเรื่องจาก
ภาพ การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาพ้ืนฐานและ
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การติวโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ การอ่านและสรุปเรื่องจากหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยและส่ง เสริมให้
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ แสดงศักยภาพของตนเอง และสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เช่น การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ การส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล ความรู้และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ใช้
เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าเสนอ ผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนและแสดงความสามารถ
ในด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ได้แก่ การจัดท ากิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์และ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยให้นักเรียนฝึกทักษะการแข่งขันคณิตคิดเร็ว การแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์  การแข่งขันเวทคณิต  การแข่งขันซูโดกุ เป็นต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ ออกแบบการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าท าโครงงาน  
สร้างนวัตกรรมตามความสามารถของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิ เศษได้รับการพัฒนาอย่าง
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ต่อเนื่องโดยการสอนเสริมนอกเวลาหลังจากเลิกเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในเวที
การประกวดทักษะวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการสอนเสริม กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมน้อมร าลึกรัชกาลที่ 9 กิจกรรมงานกฐินวัดคือเวียง กิจกรรมอบรมลูกเสือต้าน
ยาเสพติด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา เป็นต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความสามารถของตนเองทางด้านกีฬาและส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการสอนเสริมนอกเวลาหลังเลิกเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในเวที
การแข่งขันกีฬาระดับในระดับจังหวัด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project 
Based Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างหลากหลาย มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเองทางด้านศิลปะ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการสอนเสริมนอกเวลาหลังเลิกเรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในเวทีการประกวดทักษะวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม เช่น 
กิจกรรมทักษะอาชีพ โดยให้นักเรียนวางแผนจัดท าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมงานมงคลและอวมงคล (ดอกไม้
จัน, เหรียญโปรยทาน, ยาหม่องตะไคร้หอม) และพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เกิดทักษะชีวิตที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของนักเรียนตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างตามศักยภาพของนักเรียน ตลอดจนจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาการ
ส่งเสริมอาชีพ ซึ่งจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 4 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
โดยได้รับการสนับสนุนแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการจัดการเรียนรู้จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ตลอดหลักสูตร ส าหรับนักเรียนที่เรียนจนจบหลักสูตรสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันปัญญาภิวัฒน์และได้รับ
ทุนการศึกษาเก่ียวกับค่าเล่าเรียนในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนและแสดง
ความสามารถในด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียน กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมภาษาอังกฤษสัปดาห์ละค า และกิจกรรม
ภาษาอังกฤษวันละค า โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นทีมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนที่
แตกต่างกันให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในการท าแบบฝึกหัดมากข้ึน 

1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยได้ด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียน 
ได้ค้นพบศักยภาพของตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสามารถของผู้เรียน เน้นทักษะชีวิต จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริม เช่น จัดท าสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงและกิจกรรมทักษะอาชีพ โดยให้นักเรียนวางแผนจัดท าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมงานมงคลและ
อวมงคล (ดอกไม้จัน, เหรียญโปรยทาน, ยาหม่องตะไคร้หอม) และพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เกิดทักษะ
ชีวิตที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างตามศักยภาพของ
นักเรียน ตลอดจนจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 4 หน่วย
กิตต่อปีการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการจัดการเรียนรู้จากสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ตลอดหลักสูตร ส าหรับนักเรียนที่เรียนจนจบหลักสูตรสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบัน
ปัญญาภิวัฒน์และได้รับทุนการศึกษาเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
ความถนัดและความสนใจ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต  
 
2. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยบูรณาการภายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุก
สาระการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดย
การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดในทุกระดับชั้น มอบ
ทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การจัดกิจกรรมท าความสะอาดในเขตพ้ืนที่
ของแต่ละระดับชั้น กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสส าคัญต่างๆและการ
จัดโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการหนึ่งหมอ หนึ่งต ารวจ หนึ่งห้องเรียน  
  2) โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด  
  3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  4) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
  5) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
  6) โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  7) โครงการทุนการศึกษาเพ่ือน้องมาเรียน 

2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรม
วันไหว้ครู กิจกรรมท าบุญตักบาตร กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสภาชิกองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการปลูกป่า กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียน
ให้มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่าน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อ เช่น ด้านอารมณ์ ความประพฤติ ไม่อยู่นิ่ง ความสัมพันธภาพกับ
เพ่ือน จุดอ่อน จุดแข็ง รวมถึงการคัดกรองโดยใช้แบบประเมินอ่ืนๆ ท าให้ทราบความแตกต่างของนักเรียนแต่
ละคนทั้งด้านการเรียน ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพจิต ด้านสุขภาพกาย ด้านสารเสพติด ด้านเพศสัมพันธ์
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ก่อนวัยอันควรและปัญหาอ่ืนๆ เมื่อครูทราบข้อมูลความแตกต่างแต่ละด้านของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายครูที่ปรึกษาจะใช้กิจกรรมโฮมรูม แนะแนว ให้ค าปรึกษา การ
เยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเป็นผู้น าผู้ตาม โดย
สังเกตจากการท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกิจกรรมการด าเนินงานของ
โรงเรียน เช่น งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ นอกเหนือจากนี้โรงเรียนยังได้จัดท าโครงการเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและแก้ปัญหาให้ผู้เรียน ดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
2) โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมตามท่ีกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิตก าหนด โดยได้ด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพ
ของตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถ
ทางด้านกีฬา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความสามารถของตนเองและสามารถพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาให้บรรลุศักยภาพภาพของตนเอง
ให้สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมในเรื่องของสุขภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พัฒนา
สมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และบูรณาการภายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การท าสมาธิในกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวัน และกิจกรรม
อบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคมตามเกณฑ์
มาตรฐานผ่านการจัดท าโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

 1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2) โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 3) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 4) โครงการเยาวชนฉลาด อารมณ์ดี มีสุข 
 5) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 6) กิจกรรมเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง 
 

2. ผลการด าเนินงาน 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

1) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ระดับดีข้ึนไป 

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารภาษาไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 65.62 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้น
ไป 
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ตารางที่ 31 แสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 

2) ผู้เรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดีข้ึนไป  

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 70.31 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป 

ตารางที่ 32 แสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 

3) ผู้เรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดค านวณ ระดับดีข้ึนไป  

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการคิดค านวณ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 64.84 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 31 0 7 6 18 24 77.41 
ม.2 23 0 13 2 8 10 43.47 
ม.3 18 0 7 2 9 11 61.11 
ม.4 25 0 10 0 15 15 60 
ม.5 15 0 6 0 9 9 60 
ม.6 16 0 1 0 15 15 93.75 
รวม 128 0 44 10 74 84 65.62 

คิดเป็นร้อยละ 0.00 34.38 7.81 57.81 65.62  

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 31 0 11 4 16 20 64.52 
ม.2 23 0 10 5 8 13 56.52 
ม.3 18 0 7 4 7 11 61.11 
ม.4 25 1 5 6 13 19 76 
ม.5 15 0 3 3 9 12 80 
ม.6 16 0 1 5 10 15 93.75 
รวม 128 1 37 27 63 90 70.31 

คิดเป็นร้อยละ 0.78 28.91 21.09 49.22 70.31  
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ตารางที่ 33 แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6          
ปีการศึกษา 2564 

 

2.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีข้ึนไป  

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 94.53 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป 

ตารางที่ 34 แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 31 0 14 5 12 17 54.84 
ม.2 23 0 5 6 12 18 78.26 
ม.3 18 0 12 1 5 6 33.33 
ม.4 25 1 8 2 14 16 64.00 
ม.5 15 0 5 1 9 10 66.67 
ม.6 16 0 0 0 16 16 100 
รวม 128 1 44 15 68 83 64.84 

คิดเป็นร้อยละ 0.78 34.38 11.72 53.13 64.84  

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 31 0 2 14 15 29 93.55 
ม.2 23 0 1 1 21 22 91.67 
ม.3 18 0 3 1 14 15 83.33 
ม.4 25 1 0 0 24 24 96.00 
ม.5 15 0 0 4 11 15 100 
ม.6 16 0 0 3 13 16 100 
รวม 128 1 6 23 98 121 94.53 

คิดเป็นร้อยละ 0.781 4.688 17.97 76.56 94.53  
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2.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีข้ึนไป  
- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี รายวิชาภาษาไทย รายวิชาศิลปะ รายวิชาการงานอาชีพ และรายวิชาภาษาอังกฤษภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 84.38 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 

ตารางที่ 35 แสดงผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   
ปีการศึกษา 2564 

 

2.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระดับดีข้ึนไป  

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการเรียนในรายวิชาวิทยาการ
ค านวณ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ 88.28 ของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 31 0 10 9 12 21 67.74 
ม.2 23 0 5 10 8 18 78.26 
ม.3 18 0 2 10 6 16 88.89 
ม.4 25 0 2 7 16 23 92.00 
ม.5 15 0 1 6 8 14 93.33 
ม.6 16 0 0 14 2 16 100 
รวม 128 0 20 56 52 108 84.38 

คิดเป็นร้อยละ 0.00 15.63 43.75 40.63 84.38  
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ตารางท่ี 36 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 

2.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีข้ึนไป 

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
รายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 88.27 
ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 

ตารางที่ 37 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6       
ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 57 35 20 17 18 27 78.73 
คณิตศาสตร์ 22 21 16 33 17 20 87.16 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

73 67 50 123 75 39 92.03 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

61 32 31 58 36 28 89.13 

สุขศึกษาและพลศึกษา 58 46 35 38 24 28 97.03 
ศิลปะ 31 23 16 24 21 28 95.97 

การงานอาชีพ 31 23 18 38 24 28 98.78 
ภาษาต่างประเทศ 40 32 20 36 22 26 69.84 
รวมจ านวน (คน) 373 279 206 367 237 224 88.27 

 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 31 0 2 14 15 29 93.55 
ม.2 23 0 2 13 8 17 89.47 
ม.3 18 0 1 11 6 17 94.44 
ม.4 25 0 0 5 16 21 100 
ม.5 15 0 0 7 8 14 100 
ม.6 16 0 0 13 2 16 100 
รวม 128 0 5 58 55 113 88.28  

คิดเป็นร้อยละ 0.00 3.91 45.31 42.97 88.28  
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2) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 78.73 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

3) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 87.16 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

4) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 92.03 ของผู้เรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

5) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 89.13 ของ
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

6) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
2.5 ขึ้นไป 

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 97.03 ของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

7) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 95.97 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

8) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 98.78 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

9) ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2.5 
ขึ้นไป 
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- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 69.84 ของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป  

ตารางที่ 38 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตร
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ทีอ่ยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)     

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย 

สรุปผลการ
ประเมิน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 91.94 76.09 55.56 68.00 75.00 96.43 78.73 65 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

คณิตศาสตร์ 70.97 91.30 88.89 94.29 80.95 100.00 87.16 60 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

78.49 97.10 92.59 94.62 96.15 97.50 92.03 75 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

98.39 69.57 86.11 89.23 92.31 100.00 89.13 70 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สุขศึกษาและ   
พลศึกษา 

93.55 100.00 97.22 95.00 100.00 100.00 97.03 80 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

ศิลปะ 100.00 100.00 88.89 96.00 87.50 100.00 95.97 80 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

การงานอาชีพ 100.00 100.00 100.00 95.00 100.00 100.00 98.78 80 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

ภาษาต่างประเทศ 64.52 69.57 55.56 72.00 73.33 92.86 69.84 50 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 85.94 93.31 81.10 89.51 89.77 98.26 88.27 70 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

 

2.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป  

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปในรายวิชาพ้ืนฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 99.22 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีข้ึนไป 
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ตารางที่ 39 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน (คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ  

2.5 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ม.1 31 31 100 

ม.2 23 23 100 

ม.3 18 18 100 

ม.4 25 24 96 

ม.5 15 15 100 

ม.6 16 16 100 

รวม 128 127 99.22 

 

2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับดีข้ึนไป  

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 99.22 ของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป 

ตารางท่ี 40 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 
2564 

 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 31 0 0 0 31 31 100.00 
ม.2 23 0 0 4 19 23 100.00 
ม.3 18 0 0 11 7 18 100.00 
ม.4 25 1 0 0 24 24 96.00 
ม.5 15 0 0 7 8 15 100.00 
ม.6 16 0 0 0 16 16 100.00 
รวม 128 1 0 22 105 127 99.22 

คิดเป็นร้อยละ 0.78 0.00 17.19 82.03 99.22  
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2.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีข้ึนไป  

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อย
ละ 99.22 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 

ตารางท่ี 41 แสดงผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2564 

 

2.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีข้ึนไป  

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน และ
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 89.06 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับ
ดีขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 31 0 0 1 30 31 100 
ม.2 23 0 0 3 20 23 100 
ม.3 18 0 0 3 15 18 100 
ม.4 25 1 0 4 20 24 96 
ม.5 15 0 0 2 13 15 100 
ม.6 16 0 0 1 15 16 100 
รวม 128 1 0 14 113 127 99.22 

คิดเป็นร้อยละ 0.78 0.00 10.94 88.28 99.22  
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ตารางที่ 42 แสดงผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 

2.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับดีข้ึนไป  

- ผลการด าเนินงาน พบว่า สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตโดยใช้โปรแกรมที่ได้รับจากกรมอนามัย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 85.94 ของผู้เรียน
ที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

ตารางที่ 43 แสดงผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6     
ปีการศึกษา 2564 

 
 

ระดับชั้น 

 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ด้านสุขภาวะทางร่างกาย ด้านจิตสังคม ค่าเฉลี่ยรวม 

คิดเป็น 

ร้อยละ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ม.1 31 22 70.96 31 100 85.35 
ม.2 23 17 73.91 23 100 86.96 
ม.3 18 13 72.22 18 100 86.11 
ม.4 25 21 84.00 25 100 92.00 
ม.5 15 10 66.66 15 100 83.33 
ม.6 16 9 56.25 16 100 78.13 
รวม 128 92 71.87 128 100 85.94 

 

 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 31 0 5 10 16 26 83.87 
ม.2 23 0 4 16 3 19 82.61 
ม.3 18 0 1 13 4 18 94.44 
ม.4 25 1 3 10 11 21 84.00 
ม.5 15 0 0 0 15 15 100 
ม.6 16 0 0 1 15 16 100 
รวม 128 1 13 50 64 114 89.06 

คิดเป็นร้อยละ 0.78 10.16 39.06 50.00 89.06  
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3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการด าเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่  หลักสูตร
สถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ ได้แก่ รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนางานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการ โครงการ พัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน และโครงการเยาวชน
ฉลาด อารมณ์ดี มีสุข สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับสถานศึกษา สรุปผลการ
ประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน สรุปผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียน สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียน  สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับสถานศึกษา สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึกการสอนซ่อมเสริม การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนรูปภาพในการ
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโนโอกาสวันส าคัญต่างๆ 

 
4. จุดเด่น  

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี (2.5) ขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 88.27  

2. ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3, 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับขนาดโรงเรียน 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “นักเรียนแกนน าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน ประจ าปี 2564” 

4. ผู้ เรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ “นักเรียนแกนน าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา 
ประเภทจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน ประจ าปี 2564” 

5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะ  
6. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการสวดโอ้เอ้วิหารราย 
7. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันการอ่านท านองเสนาะ 
8. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

สถานศกึษาก าหนดโดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์และจิตอาสา 
9. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและการมทีักษะชีวิตและอาชีพ 

 
5. จุดควรพัฒนา  

1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะภาษาและด้านทักษะอาชีพ 
3. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

ในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนได้วางแผนการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานให้ยั่งยืนและสูงขึ้นในปีต่อไป ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

  3. กิจกรรมทักษะอาชีพ 
  4. กิจกรรมภาษาสัปดาห์ละค า (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการบริหารจัดการ 
โรงเรียนได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ
จัดการศึกษาปีที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภายในองค์กร เพ่ือร่วมกันวางแผนในการ
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในอย่างมีระบบ มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบตามสายงานทุก
ระบบงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA บนแนวทาง Smart School โดยได้มีการระบุผู้รับผิดชอบ วิธีการ
ด าเนินงาน วิธีการประเมินผล และมีการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เน้นพัฒนา
วิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเป็นไปตามบริบทสถานศึกษา
ก าหนด โดยพิจารณาความสนใจและศักยภาพของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองทั้ง
ทางด้านความรู้ ความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพบรรยากาศทางกายภาพและทางสังคม
ให้เหมาะกับการเรียนรู้ พัฒนาและปลูกฝังค่านิยม ถ่ายทอดวัฒนธรรมขององค์กรแก่ครูรุ่นใหม่ของโรงเรียน 
เพ่ือสืบสาน ค่านิยมอย่างยั่งยืนและทบทวนวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มี
การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ประเมินคุณภาพภายใน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในแต่ละประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 1.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยปรับปรุงและพัฒนาจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีในปีการศึกษาต่อไปเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ มีค าสั่งมอบหมายงาน บันทึกการประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่าน Facebook โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
 1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา   
 2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
 3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
 4. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
 5. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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 6. ประเมินตนเองและจัดส่งรายงานการประเมินตนเองแก่ต้นสังกัด     
 พร้อมทั้งใช้โมเดลในการบริหารจัดการในรูปแบบ Smart School และวงจรคุณภาพ PDCA  มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยด าเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและน าผล
การจัดการศึกษาไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป   
 1.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือน าผลมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง มีรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ประเภทเทคโนโลยีได้ มีการนิเทศอย่างเป็นระบบและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 
 1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ตารางท่ี 44 แสดงร้อยละผลการประเมินการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดท า
โครงการพัฒนาบุคลากรทางศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาความรู้และ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และการส่งเสริมคณะครูเข้าร่วมการ
อบรมในรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด 19 
 1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามบริบท 
ของสถานศึกษา มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีห้องสมุดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม มีศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน มีห้อง USO NET จากกสทช.เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นคว้าความรู้ มีการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ บุคลากรมีความสัมพันธ์

มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด ี
4) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

80 85 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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อันดีต่อกัน มีการส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน นักเรียนรู้จักดูแลตัวเองและปฏิบัติตนให้มีสุขภาพอนามัยและทักษะชีวิตที่ดี ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยได้
ด าเนินการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ทีวี และคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้สื่อการเรียน
สอนส าหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ทั่วถึง
ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีภายในส านักงานของกลุ่มงานเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่าอยู่ในระดับดี โดย
พิจารณาการผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 45 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
 2.1 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 

           จากกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดี ดี ดี 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดี ดี 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย     

ดี ดี ดี 

4) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

80 85 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ดี 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ดี 
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1) รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 
ประจ าปี 2564  

2) รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจ าปี 2564 
3) รางวัลรองชนะเลิศระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2564  
4) รางวัลสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 

จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2563-2564 

5) รางวัลสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 จาก
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-
2564 

6) รางวัลสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกว่า
ค่าเป้าหมายร้อยละ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-2564 

2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
จากกระบวนการบริหารและการจัดการที่ด ีส่งผลให้ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 
1) รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2563  
2) รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจ าปี 2564 
3) รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 

ประจ าปี 2564 
4) รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจ าปี 2564 
2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
จากกระบวนการบริหารและการจัดการที่ดี ส่งผลให้คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับรางวัล 

ดังนี้ 
1) ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.33 ของครูผู้สอนในสถานศึกษา  
2) ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น จ านวน 1 คน  
3) ครูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้าน

นักเรียน) ประจ าปี 2564 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
4) ครูได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจ าปี 

2564 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
4) ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีความสามารถจัดการเรียนรู้จนส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูง

กว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
 2.4 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

จากกระบวนการบริหารและการจัดการที่ดี ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 
1) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ นักเรียนแกนน าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 8 คน 
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2) นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ นักเรียนแกนน าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) จากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 4 คน 

3) นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพศิลปะเยาวชน จากขัวศิลปะเชียงราย จ านวน 1 
คน 

4) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ในงานครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 13 
“เทิดคุณาจารย์ผ่องประภัสสร ดุจประทีปเรืองจรัสพิพัฒน์ไทย” จากกระทรวงวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 12 คน 
 5) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันประกวดอ่านท านองเสนาะ ในโครงการสานศิลป์ถิ่น
มนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 1 คน 

นอกจากนี้โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่ดี ส่งผลให้ปีการศึกษา 
2564 มีผลงานดีเด่น ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมของสถานศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นจากค่าเป้าหมาย  
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.27 ของนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย อยู่ร้อยละ 18.27 และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้งหมด 2 รายวิชา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทั้งหมด 3 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะครูทราบ และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้
หน่วยงานต้นสังกัดในทุกปีการศึกษา อีกทั้งรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนทุกภาคเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน  
 
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการด าเนินงานด้านกระบวนการและบริหารจัดการที่
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ดังนี้  
 3.1 แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3.3 แผนการใช้งบประมาณ 
 3.4 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 3.5 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 3.6 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.7 รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 3.8 รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 



 
48 

 3.9 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 3.10 รายงานสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.11 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 3.12 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
 3.13 ค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปี 
 3.14 บันทึกการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3.15 บันทึกการประชุมคณะครูประจ าเดือน 
 3.16 รูปภาพการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 3.17 รูปภาพรางวัลที่ได้รับ 
 3.19 เว็บไซต์โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม (www.maeoowit.ac.th)  
 3.19 Facebook โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
4. จุดเด่น  

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท าให้มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบตลอดจนมีแผน
ปฎิบัติการประจ าปีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. การจัดบรรยากาศและสถานที่ภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
5. จุดควรพัฒนา  

1. การน า Platform ออนไลน์ ได้แก่ Microsoft Teams, Zoom Cloud Meetings, Google Meet 
มาใช้ในการประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
          1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้ Platform ออนไลน์ เช่น Microsoft Teams, Zoom 
Cloud Meetings, Google Meet เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 

http://www.maeoowit.ac.th)/
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
ตารางท่ี 46 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

 
 1.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

โรงเรียนได้น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู  
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ท าให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยคณะครู
ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) เพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดย
เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยใช้กิจกรรม Project Based learning และ Problem 
Based learning ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่คงทน ดังนั้นเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ ส่งเสริมให้คณะครู
และบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จาก
หน่วยงานต่างๆในรูปแบบออนไลน์ ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีข้อมูลด้านการเรียนและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการ
เรียนของนักเรียน สามารถจัดกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพ่ือจัดการเรียนการสอนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ก าหนดให้ครูทุกคนต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหา โดยครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดโครงสร้างหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ค าอธิาย
รายวิชา โครงสร้างรายวิชาและออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดหา /ท าสื่อการ

มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
1) ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ระดับดีขึ้นไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

2) ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีข้ึนไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3) ครูผู้สอนร้อยละ 8๐  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ระดับดีข้ึนไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

4) ครูผู้สอนร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีข้ึนไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

5) ครูผู้สอนร้อยละ ๘0 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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เรียนรู้ วิธีการ/เครื่องมือวัดและประเมินผล ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคญโดยใช้กระบวนการต่างๆเช่น กระบวนการส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
การลงมือปฏิบัติตามภาระงาน/ชิ้นงานที่ครูผู้สอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้    
 1.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
สนับสนุนให้มีโปรเจคเตอร์ ทีวี และคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้สื่อการสอน
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของครู และได้ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
ค้นคว้า ศึกษาข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ Google Classroom, Google 
Form, Microsoft Teams, Zoom Cloud Meetings, YouTube, PowerPoint Presentation, Facebook 
Fanpage MOW Green Learning Room และได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
GSP เป็นต้น นอกจากนี้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา     
 1.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาและการลงมือปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการกลุ่ม เสริมสร้างทักษะชีวิต 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 โรงเรียนได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และก าหนดให้คณะครูทุกคนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ครูผู้สอนน าผลการ
นิเทศน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     
 1.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ดังนี้ 
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้ก าหนดชั่วโมง PLC ให้คณะครูทุกคน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้สื่อเทคโนโลยี เทคนิคการจัดการเรียนการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ในกลุ่มงานวิชาการได้มีการประชุม
และให้ความรู้คณะครูในเรื่องต่างๆเช่น แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร แนวทางการวัดและประเมินผล รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมี
การจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และหัวหน้ากลุ่มงานประชุมร่วมกับผู้บริหารเดือนละ 2 ครั้งเกี่ยวกับงาน
วิชาการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครูแบบกัลยาณมิตรเป็นประจ าภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยผู้นิเทศ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และผู้อ านวยการโรงเรียน หลังจากการนิเทศติดตามครูผู้สอนทุกคนได้น า
ผลการนิเทศมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อจบปีการศึกษา 
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โรงเรียนได้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างหลากหลาย
ช่องทาง เช่น การประชุมครู การประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และทาง
เว็บไซต์โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เป็นต้น    
 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลปรากฏ ดังนี้ 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20  
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อยู่ในระดับดีขึ้นไป สูงกว่าค่า

เป้าหมาย ร้อยละ 20 
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับดีข้ึนไป สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป สูง

กว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 
 2.1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัล 
ดังนี้ 

1) นักเรียนได้รับรางวัลระดับชนะเลิศประเทศ นักเรียนแกนน าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 8 คน 

2) นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ นักเรียนแกนน าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) จากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 4 คน 

3) นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพศิลปะเยาวชน จากขัวศิลปะเชียงราย จ านวน 1 
คน 

4) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ในงานครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 13 
“เทิดคุณาจารย์ผ่องประภัสสร ดุจประทีปเรืองจรัสพิพัฒน์ไทย” จากกระทรวงวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 12 คน 
 5) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันประกวดอ่านท านองเสนาะ ในโครงการสานศิลป์ถิ่น
มนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 1 คน 

อีกทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 มีผลการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนและหลากหลายจากสถาบันชั้นน าที่ได้รับการยอมรับ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นต้น จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับ 
มีความเชื่อม่ันและไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
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2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้คณะครูและบุคลากร

ได้รับรางวัล ดังนี้ 
1) ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.33 ของครูผู้สอนในสถานศึกษา  
2) ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น จ านวน 1 คน  
3) ครูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้าน

นักเรียน) ประจ าปี 2564 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
4) ครูได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจ าปี 

2564 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
4) ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีความสามารถจัดการเรียนรู้จนส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูง

กว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
 
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ดังนี้  
 3.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 3.2 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.3 ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 3.4 รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 3.6 รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.7 รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.8 รายงานสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.9 รายงานสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 
 3.10 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 3.11 รายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 3.12 รายงานการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 
 3.13 รายงานสรุปผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.14 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
 3.15 บันทึกการสอนเสริม 
 3.16 รูปภาพกิจกรรมภายในชั้นเรียน 
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4. จุดเด่น  
1. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้           

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 
5. จุดควรพัฒนา  

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. กิจกรรมอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 2. กิจกรรมอบรมการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุป เป็นการสะท้อนภาพความส าเร็จของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
อีกทั้งเป็นการน าผลจากการประเมินตนเองไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปภาพรวมผลการ
ประเมินตนเอง จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการประเมินตนเอง 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
แม่อ้อวิทยาคมสรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
ตารางท่ี 47 แสดงผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 
2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ตารางท่ี 48 แสดงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในปีการศึกษา 2564 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 คุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ ดังนี้ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564
ระดับดี (2.5) ขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 88.27 และมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกปี
การศึกษา 

 คุณภาพผู้เรียน 
1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะภาษาและด้าน
ทักษะอาชีพ 
3. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ 
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ตารางท่ี 48 แสดงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 คุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
2. ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่า
ระดับขนาดโรงเรียน 
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
“นักเรียนแกนน าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้าน
นักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวน
นักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน ประจ าปี 2564” 
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ “นักเรียนแกน
น าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา 
ประเภทจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน 
ประจ าปี 2564” 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปะ 
6. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
การอ่านท านองเสนาะ 
7. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการ
สวดโอ้เอ้วิหารราย 
8. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์และ
จิตอาสา 
9. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬาและการมทีักษะชีวิตและอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยมีกระบวนการบริหารและการจัดการในแต่ละ
ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การน า Platform ออนไลน์ ได้แก่ Microsoft 
Teams, Zoom Cloud Meetings, Google Meet 
มาใช้ในการประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน 
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ตารางท่ี 48 แสดงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท าให้มี
การบริหารงานอย่างเป็นระบบตลอดจนมีแผน
ปฎิบัติการประจ าปีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. การจัดบรรยากาศและสถานที่ภายในโรงเรียน
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
1. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
วิ เคราะห์หลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้            
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้มีการใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 จากผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานและภาพรวม โรงเรียนมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาดังกล่าว
ข้างต้น ทางโรงเรียนจึงได้น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองมาใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้เกิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้มีคุณภาพตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีการวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อรักษาคุณภาพหรือ
ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 - โครงการวางทุกงาน อ่านทุกคน 
 - กิจกรรมทักษะอาชีพ 
 - กิจกรรมภาษาสัปดาห์ละค า (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
 3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีการวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือรักษาคุณภาพหรือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ Platform ออนไลน์ เช่น Microsoft Teams, Zoom 
Cloud Meetings, Google Meet เป็นต้น 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
 3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการวางแผนการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อรักษาคุณภาพหรือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 - กิจกรรมอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 - กิจกรรมอบรมการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
(สถานศึกษาท าเครื่องหมาย  ในช่องแนวทางการพิจารณาแต่ละรายการ ตามสภาพจริงและบริบทของ
สถานศึกษา ในปีการศึกษา 2564) 

รายการ แนวทางการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
ด้านกายภาพ 

 ๑) การจัดห้องเรียนต่อ 
ระดับชั้น 

 มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้น ๒ ระดับชั้น 
 มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้นมากกว่า ๒ ระดับชั้น 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 

 ๒) ห้องปฏิบัติการ/    
ห้องพิเศษ/ 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอ 
และพร้อมใช้งาน 

 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอ 
แตไ่ม่พร้อมใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน 

 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไมเ่พียงพอ  
และไม่พร้อมใช้งาน 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 

 ๓) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรียนการสอน 

 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
แต่ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย  
และไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 

ด้านบุคลากร 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา  มีผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 มีผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ไม่มีผู้อ านวยการ/ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 

 ๒) จ านวนครู  มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา 
 มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา  

หรือมีครูไมค่รบทุกระดับชั้นแต่ครบทุกรายวิชา 
 มีจ านวนครูไมค่รบทุกระดับชั้น และไม่ครบทุกรายวิชา 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 

 ๓) จ านวนชั่วโมงเฉลี่ย 
การพัฒนาตนเอง 
ของครูระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ ๒๐ ชัว่โมงข้ึนไป  
 ชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง ๑๐-๑๙ ชั่วโมง 
 มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 
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รายการ แนวทางการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
 ๔) จ านวนชั่วโมงเฉลี่ย 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
PLC ของครูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ทั้งหมดในปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

 มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ ๕๐ ชัว่โมงข้ึนไป  
 มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง ๒๕-๔๙ ชั่วโมง  
 มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า ๒๕ ชั่วโมง 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 

 5) บุคลากรสนับสนุน  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ 
 มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ 
 ไม่มีบุคลากรสนับสนุน 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 

 6) การสร้างความรู้  
ความเข้าใจของ 
ครูระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูทุกคน 

 มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ไมม่ีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 

ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
 1) การมีส่วนร่วม 

ของผู้ปกครอง 
 ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม

ของสถานศึกษา 
 ผู้ปกครองร้อยละ ๕๐-๗๙ เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม 

ของสถานศึกษา 
 ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม

ของสถานศึกษา 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 

 ๒) การมีส่วนร่วม 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
อย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี 

 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา  
๒-๓ ครั้ง ต่อปี 

 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 

 ๓) การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน/องค์กร 
ที่เก่ียวข้อง 

 ได้รับการสนับสนุนเพียงพอและส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 

 ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาหรือได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ  
แต่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

 ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 

๓ มาก 
๒ ปานกลาง 
๑ น้อย 
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รายการ แนวทางการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
สรุประดับความพร้อม 

           มีความพร้อมอยู่ในระดับ มาก 9 รายการ 
                                                                    มีความพร้อมอยู่ในระดับ ปานกลาง 3 รายการ 

มีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย - รายการ 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา      

ปีการศึกษา 2564 
- ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 
- ภาพผลการด าเนินงาน 
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ค าสั่งโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
ที่  072 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
(แก้ไขเพิ่มเติม) 

------------------------------------------------------------ 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด

ความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก และมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 
6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องประจ าทุกปี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 นายอรรณพ ยะตา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2 นายขวัญชัย หน่อค าหล้า  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางนิภาพร ธรรมธ ิ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.4 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
1.5  นายอภิชาติ กึมรัมย์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
1.6 นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
1.7 นางสาวพรพิทยา มหามิตร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

/2.. 
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2. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย 
2.1 นายอรรณพ ยะตา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.2 นายขวัญชัย หน่อค าหล้า  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
2.3 นางนิภาพร ธรรมธิ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.4 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
2.5 นายอภิชาติ กึมรัมย์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
2.6 นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
2.7 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     กรรมการ 
2.8 นางสาวพรพิทยา มหามิตร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกและสอดคล้องกับกลยุทธ์
โรงเรียน สร้างเครื่องมือประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนให้การด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3. คณะกรรมการด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.1  
  1. นางนิภาพร ธรรมธิ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  2. นายพิชัย ยามี   ครูช านาญการ   กรรมการ 
  3. นางสาวพรพิทยา มหามิตร คร ู    กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.2  
  1. นางนิภาพร ธรรมธิ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2. นางอัญคณาพร สัญญา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.3 
  1. นางอัญคณาพร สัญญา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.4 
  1. นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.5 
  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.6 
  1. นายพงศกร อุปละ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2. นายจักรกริช เมืองหอม ครูช านาญการ   กรรมการ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.1 
  1. นายอภิชาติ กึมรัมย์  ครูช านาญการ   กรรมการ 

/1.2.2.. 
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  ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.2 
  1. นางนิภาพร ธรรมธิ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2. นางกมลลักษณ์ ฉายากุล ครชู านาญการ   กรรมการ 
  3. นายอภิชาติ กึมรัมย์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.3 
  1. นางนวลจันทร์ กันทร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2. นายจักรกริช เมืองหอม ครชู านาญการ   กรรมการ 
  3. นายอรรถพงษ์ ค าวิลัย  คร ู    กรรมการ 
  4. นางสาวพรพิทยา มหามิตร คร ู    กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.4 
  1. นางกมลลักษณ์ ฉายากุล ครูช านาญการ   กรรมการ 
  2. นายอรรถพงษ์ ค าวิลัย  คร ู    กรรมการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 
  1. นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา ครูช านาญการ   กรรมการ 
  2. นางสาววิภาดา อินเทพ ครูธุรการ   กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 
  1. นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา ครูช านาญการ   กรรมการ 
  2. นางสาววิภาดา อินเทพ ครูธุรการ   กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 
  1. นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 
  1. นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา ครูช านาญการ   กรรมการ 
  2. นางนิภาพร ธรรมธิ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางสาววิภาดา อินเทพ ครูธุรการ   กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 
  1. นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา ครูช านาญการ   กรรมการ 
  2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย ผัดกาศ ครูวิกฤติ    กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 
  1. นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา ครูช านาญการ   กรรมการ 
  2. นางสาววิภาดา อินเทพ ครูธุรการ   กรรมการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 
  1. นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ ครชู านาญการ   กรรมการ 
  2. นายกิตติ เจริญเกียรติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 
  1. นางอัญคณาพร สัญญา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

/3.3… 
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  ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 
  1. นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ ครชู านาญการ   กรรมการ 
  2. นายกิตติ เจริญเกียรติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 
  1. นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ ครชู านาญการ   กรรมการ 
  ประเด็นพิจารณาที่ 3.5 
  1. นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ ครชู านาญการ   กรรมการ 
  2. นายกิตติ เจริญเกียรติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
หน้าที ่ 1. วางแผนและด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ           
แนวทางการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. ท าการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานข้อมูลตามประเด็นพิจารณาที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือส่งต่อให้ 
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆเก่ียวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 4.1 นางนิภาพร ธรรมธิ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 4.2 นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางอัญคณาพร สัญญา     กรรมการ 
 4.4 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา     กรรมการ 
 4.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     กรรมการ 

4.6 นางสาวพรพิทยา มหามิตร     กรรมการและ 
เลขานุการ 

 4.7 นางสาววิภาดา อินเทพ     กรรมการและ 
         ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
สถานศึกษา และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

ทั้งนี้ให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดี
แก่ราชการต่อไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  7  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายอรรณพ ยะตา) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
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ตารางแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ที่ 072 /2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา แหล่งข้อมูล/เอกสารหลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย/
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน         
การสื่อสารและการคิดค านวณ 
- ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารภาษาไทย  
- ผู้เรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
- ผู้เรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดค านวณ  

 
 
- ผลการประเมินการอ่าน-เขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย 
- ผลการประเมินการอ่าน-เขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
- ผลการประเมินการคิดค านวณ 
หมายเหตุ  
1. แบบประเมินการอ่าน-เขียน การสื่อสารภาษาไทย 
2. แบบประเมินการอ่าน-เขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
3. แบบประเมินการคิดค านวณ  

 
 
- นางนิภาพร ธรรมธิ 
 
- นางสาวพรพิทยา มหามิตร 
 
- นายพิชัย ยามี 

 
 
- ระดับด ี
 
- ระดับด ี
 
- ระดับด ี

2) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  

- ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
หมายเหตุ แบบประเมิน 

- นางนิภาพร ธรรมธิ 
- นางอัญคณาพร สัญญา 

- ระดับด ี

3) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

- ผลการประเมินการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 
หมายเหตุ แบบประเมินการสร้างนวัตกรรม 

- นางอัญคณาพร สัญญา - ระดับด ี
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา แหล่งข้อมูล/เอกสารหลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย/
ระดับคุณภาพ 

4) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- ผลการเรียนรายวิชาวิทยาการค านวณ 
- ผลการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
- ผลการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา - ระดับด ี

5) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

- สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ 

- ระดับด ี

6) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

- ผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ - นายพงศกร อุปละ 
- นายจักรกริช เมืองหอม 

- ระดับด ี

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - นายอภิชาติ กึมรัมย์ - ระดับด ี

2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- ผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
หมายเหตุ ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- นายอภิชาติ กึมรัมย์ 
- นางนิภาพร ธรรมธิ 
- นางกมลลักษณ์ ฉายากุล 
 

- ระดับด ี

3) ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน      
ความแตกต่างและหลากหลาย 

- การประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and 
Difficulties Questionnaire: SDQ) 

- นางนวลจันทร์ กันทร  - ระดับด ี
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา แหล่งข้อมูล/เอกสารหลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย/
ระดับคุณภาพ 

3) ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน      
ความแตกต่างและหลากหลาย (ต่อ) 

ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน และ
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
หมายเหตุ สรุปผลการประเมิน  

- นางนวลจันทร์ กันทร - ระดับด ี

4) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

- น้ าหนัก-ส่วนสูง 
- กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 
- สรุปโครงการเยาวชนฉลาด อารมณ์ดี มีสุข 

- นางกมลลักษณ์ ฉายากุล - ระดับด ี

- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
หมายเหตุ ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- นายอรรถพงษ์ ค าวิลัย 
 

- ระดับด ี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

- แผนกลยุทธ์ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 
- นางสาววิภาดา อินเทพ 

- ระดับด ี

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา - แผนกลยุทธ์ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม 
- รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

- นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 
- นางสาววิภาดา อินเทพ 

- ระดับด ี

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย     

- รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
- สรุปโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ - ระดับด ี

4) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

- แผนกลยุทธ์ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สรุปการเข้าร่วมอบรม 

- นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 
- นางนิภาพร ธรรมธิ 
- นางสาววิภาดา อินเทพ 

- ระดับด ี
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา แหล่งข้อมูล/เอกสารหลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย/
ระดับคุณภาพ 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ  
การจัดการเรียนรู้ 

- แผนกลยุทธ์ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม 

- นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา 
- ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย ผัดกาศ 

- ระดับด ี

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน         
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- แผนกลยุทธ์ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม 

- นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา - ระดับด ี

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

- นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ 
- นายกิตติ เจริญเกียรติ 
 

- ระดับด ี

2) ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

- ผลการประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ 
หมายเหตุ แบบประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

- นางอัญคณาพร สัญญา 
 

- ระดับด ี

3) ครูผู้สอนร้อยละ 8๐  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
เชิงบวก  

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

- นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ 
- นายกิตติ เจริญเกียรติ 
 

- ระดับด ี

4) ครูผู้สอนร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- ระเบียบการวัดและประเมินผล 
- เครื่องมือวัดและประเมินผล 

- นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ 
 

- ระดับด ี

5) ครูผู้สอนร้อยละ ๘0 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

- นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์ 
- นายกิตติ เจริญเกียรติ 
 

- ระดับด ี
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ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

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

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ  
ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย  
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ  คนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม    จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 และการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมมีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงก าหนดค่า 
เป้าหมายความส าเร็จการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้   
 
 

          ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
    (นายอรรณพ  ยะตา) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
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ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
         
 
 

                                             
                                                            เห็นชอบ 
 
 
 
                                                         (นายสมคิด ศรีมูล) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
                                                        1 มิถุนายน 2564 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

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

ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับชั้นก่อนจะ
มีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปนอกจากนี้ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน การศึกษา 
ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษฉบับลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและ มาตรฐาน จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

                         ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
    (นายอรรณพ  ยะตา) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
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ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

- มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
- มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
- มีความสามารถในการคิดค านวณ 

ดี 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน        
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 
 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดี 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ดี 

 6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 
 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี 
 4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ดี 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ดี 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดี 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดี 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดี 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ดี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยก าหนดค่า
เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1) ผู้เรียนร้อยละ 55 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

- ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
- ผู้เรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ  
- ผู้เรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดค านวณ 

ดี 

 2) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 
 

 3) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดี 
 4) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 
 5) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5 
ขึน้ไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2.5  
ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 6) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 
 2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 

 3) ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี 
 4) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ดี 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ดี 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
3.1 ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้  
ดี 

3.2 ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดี 
3.3 ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดี 
3.4 ครูผู้สอนร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดี 
3.5 ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้  
ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

ภาพรวมมาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ ระดับดีขึ้นไป 

55 66.92 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

- ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน      
การสื่อสาร ภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป 

60 65.62 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

- ผู้เรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน      
การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป 

50 70.31 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

- ผู้เรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดค านวณ         
ระดับดีข้ึนไป 

50 64.84 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

2) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป 

70 94.53 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ระดับดีข้ึนไป 

80 84.38 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

4) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

80 88.28 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

5)  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

70 88.27 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

6) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

80 99.22 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดี 
1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป 

80 99.22 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับดีข้ึนไป 

80 99.22 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ) 

3) ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

80 89.06 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

4) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ระดับดีข้ึนไป 

80 85.94 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี ดี ดี 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดี ดี 
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย     

ดี ดี ดี 

4) ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

80 85 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี ดี ดี 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
1) ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ระดับดีขึ้นไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

2) ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีข้ึนไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3) ครูผู้สอนร้อยละ 8๐  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ระดับดีข้ึนไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

4) ครูผู้สอนร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีข้ึนไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

5) ครูผู้สอนร้อยละ ๘0 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป 

80 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลการด าเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเขียนสรุปความและวิเคราะห์ความ

ดีเด่นในโครงการวางทุกงานอ่านทุกคน 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ 

และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะภาษาไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา 
 

 

 

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสัปดาห์ละค าและ 

กิจกรรมวันคริสต์มาส เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาและความกล้าแสดงออก 
 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 
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โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

 

 
โรงเรียนจัดท าโครงการหนึ่งหมอ หนึ่งต ารวจ หนึ่งห้องเรียน 

เพ่ือร่วมมือกันในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน  

และมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
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โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีเด่น 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรห้องเรียนที่ท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบดีเด่น 

 

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 

 

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

 



 
86 

 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน 
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ประจ าปี 2564 

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีโรงเรียน) 

ประจ าปี 2564 
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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รางวัลรองชนะเลิศระดับทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2564 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 
 

 
รางวัลสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3  

จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-2564 

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
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รางวัลสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3  

จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-2564 

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 

 
รางวัลสถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3  
จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-2564 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
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โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดังนี้ 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาวิดีโอสื่อการสอนแบบโต้ตอบผ่านอินเตอร์เน็ต” 

 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ”  
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา”  

 

 
การอบรม เรื่อง “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)” 

 

 
การอบรม เรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันภายในสถานศึกษา” 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้คณะครูที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน  
(Performance Agreement-Based Management: PABM) 

ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ 
 

 
การประชุมประจ าเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 
การประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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จัดบรรยากาศโรงเรียนและห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับกลุ่มงาน 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

 

 
โรงเรียนจัดท าโครงการจักรยานเพื่อน้องมาเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของโรงเรียนในการน าจักรยานมาใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางและเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



 
95 

 
โรงเรียนจัดท าโครงการทุนการศึกษาเพ่ือน้องมาเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ด าเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

  
คณะครูจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

 

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของคณะครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  
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โรงเรียนศึกษาดูงานห้องเรียนอาชีพและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับโรงเรียน 

 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้คณะครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  

โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2564 
และโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ปี 2564 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้คณะครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  

โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ปี 2564 
 

 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้คณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  

ประจ าปีการศึกษา 2564 จากสหวิทยาเขตเวียงกาหลง 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้คณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีความสามารถจัดการเรียนรู้จนส่งผล

ให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

 




