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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  ด้วยโรงเรียนพิชัย ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self Assessment  
Report) ฉบับนี้ เพ่ือเป็นกำรสรุปผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพิชัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
โดยสะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียน ซึ่งเป็นผลส ำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน 4 มำตรฐำน ได้แก่ คุณภำพผู้เรียน 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ และระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล ซึ่งมีเป้ำหมำยเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
ด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข 

 

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมเห็นชอบในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ฉบับนี้ของโรงเรียนพิชัย  เพ่ือจะได้ใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำงำนในปี
กำรศึกษำต่อไป  
 

 

   (นายสุเทพ  ไตต่อผล) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพิชัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเป็นกำรสรุปผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ที่สะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  ซึ่งเป็นผลส ำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนระดับขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือเป็นกำรประกันคุณภำพภำยในระดับขั้นพ้ืนฐำน  4 
มำตรฐำน  ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ  และระบุแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ  และเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป 
  

โรงเรียนพิชัย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน.....พิชัย.....ที่อยู่..-...หมู่ 3 ต ำบลในเมือง  อ ำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  โทรศัพท…์..055-421402…...โทรสำร...... 055-421406.... 
เปิดสอนระดับชั้น......มัธยมศกึษำปีที่ 1........ถึงระดับชั้น....มัธยมศึกษำปีที่ 6........... 
 
๒.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

๒.๑ จ ำนวนบุคลำกร 

กลุ่มสาระ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1. ฝ่ำยบริหำร 3 2 5 
2. ภำษำไทย 2 9 11 
3. ภำษำต่ำงประเทศ 2 12 14 
4. วิทยำศำสตร์ 6 9 15 
5. คณิตศำสตร์ 3 11 14 
6. สังคมศึกษำฯ 4 9 13 
7. ศิลปะ 4 3 7 
8. กำรงำนอำชีพฯ 6 12 18 
9. สุขศึกษำและพลศึกษำ 3 4 7 
10.กลุ่มพัฒนำผู้เรียน 1 1 2 

รวม 34 72 106 
11.บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 0 1 1 
12.พนักงำนรำชกำร 2 2 4 
13.ลูกจ้ำงประจ ำ 3 0 3 
14.ลูกจ้ำงชั่วครำว (สพฐ.) 1 5 6 
15.ลูกจ้ำงชั่วครำว (บกศ.) 16 9 25 
16.ลูกจ้ำงชั่วครำว (ครูต่ำงชำติ) 3 2 5 

รวม 25 19 44 
รวมทั้งสิ้น 59 91 150 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 15 มี.ค. 60    
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

๒.๒ วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

กลุ่มสำระ 
ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี รวม 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

๑. ฝ่ำยบริหำร   3 2     5 
๒. ภำษำไทย    7 2 2   11 
๓. ภำษำต่ำงประเทศ  1 1 4 1 7   14 
๔. วิทยำศำสตร์   5 6 1 3   15 
๕. คณิตศำสตร์   3 8  3   14 
๖. สังคมศึกษำฯ   2 2 2 7   13 
๗. ศิลปะ    1 4 2   7 
๘. กำรงำนอำชีพฯ   1 8 4 4 1  18 
๙. สุขศึกษำและพล

ศึกษำ 
  1 3 2 1   7 

๑๐. กลุ่มพัฒนำผู้เรียน   1   1   2 
รวม 0 1 17 41 16 30 1 0 106 

๑๑. บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอ่ืน 

     1   1 
๑๒. พนักงำนรำชกำร     2 2   4 
๑๓. ลูกจ้ำงประจ ำ 

(ภำรโรง) 
      3  3 

๑๔. ลูกจ้ำงชั่วครำว
(สพฐ.) 

    1 5   6 

๑๕. ลูกจ้ำงชั่วครำว 
(บกศ.) 

    4 5 12 4 25 

๑๖. ลูกจ้ำงชั่วครำว 
(ครูต่ำงชำติ) 

    3 2   5 

รวม 0 0 0 0 10 15 15 4 44 
รวมทั้งสิ้น 0 1 17 41 26 45 16 4 150 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

 
 
 ๒.๓ สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 

(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหำรกำรศึกษำ 5 - 
๒. ภำษำไทย 11 19.18 
๓. คณิตศำสตร์ 14 17.64 
๔. วิทยำศำสตร์ 15 17.93 
๕. สังคมศึกษำ 16 17.75 
๖. สุขศึกษำและพลศึกษำ 9 17.22 
๗. ศิลปะ 7 19.29 
๘. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 22 16.27 
๙. ภำษำอังกฤษ 18 16.89 
๑๐. แนะแนว 1 18.00 
๑๑. บรรณำรักษ์ 2 12.5 

รวม 119 17.27 
 
 
 
 
 
 

20

72

58

1

แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ต ่ำกว่ำ ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

๓.ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙   รวม ๒,๐๖๕ คน  (ยอด 10 มิถุนำยน  2559) 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม  

ม.ปลำย 
รวม

ทั้งหมด 

จ ำนวนห้อง 11 11 11 33 7 7 7 21 54 

เพศ 
ชำย 237 205 199 641 99 83 86 268 909 
หญิง 239 224 226 689 163 152 152 467 1,156 

รวม 487 440 436 1330 262 235 238 735 2,065 
เฉลี่ยต่อห้อง 44.3 40.0 39.6 40.3 37.4 33.6 34.0 35.0 38.2 
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281

291

263

451

448

444

248

250

274

476

429

425

262

235

238

0 100 200 300 400 500

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

จ านวนนักเรียน (คน)

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ม.1- ม.6
ปีการศึกษา 2557 - 2559

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 2 ขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84.53

67.85

79.12

81.91

92.44

86.25

87.28

65.16

0 30 60 90

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำ

สุขศึกษำ

ศิลปะ

กำรงำนฯ

ภำษำต่ำงประเทศ

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ
ในระดับ 2 ขึ้นไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 2559

ร้อยละ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

๕. ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
๑)  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

 

ภำษำไทย สังคมศึกษำฯ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำตร์

ระดับโรงเรียน 46.37 48.75 30.3 28.35 34.81

ระดับจังหวัด 46.01 48.02 30.82 28.99 34.56

ระดับเขตพื้นที่ 48.42 50.85 33.82 32.98 36.77

ระดับประเทศ 46.36 49 31.8 29.31 34.99

0
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ละ ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับเขตพ้ืนที่

ระดับประเทศ

ภำษำไทย สังคมศึกษำฯ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

ระดับโรงเรียน 54.23 36.36 24.58 22.28 32.7
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๒)  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558-2559 

๒.๑) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 
หมำยเหตุ รำยวิชำภำษำไทย  สังคมศึกษำ  และภำษำอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น และ

รำยวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำลง 
 
๒.๒) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
 

 
หมำยเหตุ รำยวิชำภำษำไทย  และภำษำอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น และรำยวิชำ สังคม

ศึกษำฯ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำลง 
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๖. ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
 

 
 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 

1.  กระบวนการพัฒนา 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   โรงเรียนพิชัยมีกระบวนกำรในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  มีกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำร เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน พัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน  
กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษอย่ำงเหมำะสม  โดยโรงเรียนได้มีกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำร  ดังนี้ จัดหลักสูตร 
แต่ละชั้นเรียน เพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมควำมถนัดและศักยภำพที่เหมำะสม มีกำรคัดกรองผู้เรียน  
ด้ำนกำรอ่ำน และกำรเขียน ในรำยวิชำภำษำไทย ปรับพื้นฐำนด้ำนกำรคิดค ำนวณ ในรำยวิชำ
คณิตศำสตร์ และจัดกิจกรรมสอนเสริมให้นักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหำ 
   โรงเรียนพิชัยมีกระบวนกำรในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนกำรคิดของนักเรียนในชั่วโมงเรียน มีกิจกรรมค่ำยทำงวิชำกำร  
ได้แก่ ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำยพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร นอกจำกนี้โรงเรียนยังส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สะเต็ม
ศึกษำ และโครงงำนโรงเรียนพิชัยมีกระบวนกำรในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนได้มีกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในทุกรำยวิชำโดยเฉพำะในกำรสืบค้นข้อมูล กำรน ำเสนอข้อมูลหรือผลงำน 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบกำรณ์ในกำรแข่งขันต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยี กำรสร้ำงผลงำนมีกำรวัดประเมินผลผู้เรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
ว่ำผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

โรงเรียนพิชัย ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยพัฒนำบุคลำกร 
จำกกำรอบรมทั้งในและนอกสถำนที่ เพ่ือน ำองค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย เน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง โดยแต่ละกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้จะมีโครงกำรเพ่ือพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน และด ำเนินกำรติดตำมนิเทศกำรจัดกระบวนกำร
เรียนกำรสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมก้ำวหน้ำจำกพ้ืนฐำนเดิม 
ในแต่ละปีในด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะต่ำง ๆ ตำมหลักสูตรอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 โรงเรียนพิชัยมีควำมพยำยำมที่จะพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำร จำกผลกำรสอบ 
วัดระดับชำติ โดยได้จัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยมุ่งเน้นให้ครูจัดกระบวนกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตรงตำมตัวชี้วัด และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพื่อมุ่งเน้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น และน ำไปใช้ประโยชน์ 
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ในชีวิตประจ ำวันได้จริง นอกจำกนี้โรงเรียนยังได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรสอนเสริมใน 5 กลุ่มสำระ 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และปีที่ 6 กำรจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
เป็นต้น 

นอกจำกนี้นักเรียนโรงเรียนพิชัยยังมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือ 
กำรท ำงำนให้กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษำต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 
ปีที ่6 โดยเชิญสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ตลอดจนรุ่นพ่ีศิษย์เก่ำที่ประสบควำมส ำเร็จ 
ในอำชีพต่ำง ๆ มำแนะน ำแนวทำงในกำรกำรศึกษำต่อ มีกำรท ำแบบวัดบุคลิกภำพ เพ่ือค้นหำควำมถนัด 
และควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแนะแนว ในทุกระดับชั้น ท ำให้
ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะและเจตคติท่ีดี ต่อกำรศึกษำที่สูงขึ้นและกำรมีงำนท ำ  

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในด้ำนกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนได้จัดท ำกิจกรรม

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  โดยมีกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก ่ครทูี่ปรึกษำ ครูผู้สอน และครูฝ่ำยกิจกำรนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ จัดกิจกรรมปรับ
สภำพนักเรียนเพื่อให้นักเรียนใหมไ่ด้มีทัศนคติและค่ำนิยมอันดีต่อสถำนศึกษำ  

โรงเรียนพิชัยมีกำรปลูกฝังให้นักเรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ทั้งใน
หลักสูตร และนอกหลักสูตร โดยกิจกรรมในหลักสูตรได้แก่ หลักสูตรในรำยวิชำเพ่ิมเติม เรำรักโรงเรียน 
เรำรักประเทศไทย และเรำรักพระเจ้ำอยู่หัว ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำร 8 กลุ่มสำระวิชำในระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย  กิจกรรมชุมนุมนำฏศิลป์ไทย กำรแสดงโขน วงดนตรี
มังคละ กิจกรรมนอกหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมหล่อเทียนจ ำน ำพรรษำ กิจกรรมทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 
กิจกรรมอบรมภูมิปัญญำท้องถิ่น  กิจกรรมวันพระในโรงเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคม และสำธำรณประโยชน์ 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste)  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Thailand Go Green) 
นอกจำกนี้โรงเรียนพิชัยมีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมงำนประเพณีต่ำงๆ กับชุมชน เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง  
ประเพณีตักบำตรเทโว งำนวันมหัศจรรย์ผลไม้เมืองอุตรดิตถ์  งำนบ้ำนเกิดท่ำนพ่อพระยำพิชัย เพื่อสืบ
สำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของคนในท้องถิ่น และภูมิปัญญำท้องถิ่นเมืองพิชัย   

โรงเรียนพิชัยมีกำรจัดกิจกรรมที่ได้ให้นักเรียนฝึกกำรท ำงำนร่วมกัน ฝึกกำรยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย โดยผู้เรียนสำมำรถยอมรับเหตุผล ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่ กิจกรรมสภำนักเรียน กิจกรรมโรงพักจ ำลอง โครงกำรห้องเรียนสีขำว เป็นต้น 

นอกจำกนี้โรงเรียนยังให้ควำมส ำคัญกับสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคมของ
นักเรียนโดยจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำให้ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีลักษณะ
จิตส ำนึกท่ีดี  โดยจัดกิจกรรม  ดังนี้  กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยของนักเรียนทุกคน มีกำรจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬำต่ำง ๆ และมีกำรออกก ำลังกำยอยู่สม่ ำเสมอ มีกำรประเมินพฤติกรรมนักเรียนใน
ด้ำนต่ำงๆ ทั้งร่ำงกำย และอำรมณ์ กิจกรรมกีฬำน้องใหม่และกำรจัดกีฬำภำยใน กิจกรรมรณรงค์ 
งดสูบบุหรี่ และต่อต้ำนยำเสพติด  กิจกรรมอบรมแกนน ำ To be number one กิจกรรมอบรมต ำรวจ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

โรงพักจ ำลอง โครงกำรห้องเรียนสีขำว กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมผู้น ำยำมเช้ำ 
กิจกรรมลูกเสือต้ำนยำเสพติด กิจกรรมนักร้องน้องใหม่ กีฬำน้องใหม่ต้ำนภัยยำเสพติด กิจกรรม 
จิตอำสำ กิจกรรมแห่เทียน และหล่อเทียนจ ำน ำพรรษำ เป็นต้น 

 
2.  ผลการพัฒนา 
  โรงเรียนพิชัยได้จัดกิจกรรมทำงวิชำกำรที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงหลำกหลำย  
จึงส่งผลให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น สำมำรถอ่ำน และเขียนได้ดี มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถ 
ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำ
ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบ 
วัดระดับชำติ   และมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรท ำงำน   

โรงเรียนพิชัยได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนำให้นักเรียนมีกำรพัฒนำด้ำนคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์อย่ำงครอบคลุมและท่ัวถึง โดยส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำม 
ที่สถำนศึกษำก ำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมำย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น 
และควำมเป็นไทย มีกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย และมีสุขภำวะ 
ทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคมที่ดี ทั้งนี้มีผลกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์จำกกำรประเมินในด้ำน 
ต่ำง ๆ ดังนี้ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

ประเด็นที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 

๑. ควำมสำมำรถใน 
กำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรสื่อสำร และ 
กำรคิดค ำนวณ 
ตำมเกณฑ์ของ 
แต่ละระดับชั้น 
(เฉลี่ยรวมร้อยละ 
85.36) 

 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  
คิดวิเครำะห์ และเขียน ใน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป   

(ผลกำรประเมิน 2 ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 98.23) 

 
 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ระดับดีข้ึนไป   
(ผลกำรเรียน 2 ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 75.98) 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
1. ควำมสำมำรถ 

ในกำรอ่ำน กำร
เขียน กำรสื่อสำร 
และกำรคิดค ำนวณ 
ตำมเกณฑ์ของ 
แต่ละระดับชั้น (ต่อ) 
 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำควำมรู้เพิ่มเติม ระดับดีขึ้นไป   

(มฐ.3.2  เฉลี่ยร้อยละ 93.16)  

 
      ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ

ในรำยวิชำคณิตศำสตร์ระดับดีขึ้นไป  
(ผลกำรประเมิน 2 ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 74.09) 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
๒. ควำมสำมำรถ 

ในกำรคิดวิเครำะห์ 
คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำ 
(เฉลี่ยรวม 84.50) 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์  
และวิทยำศำสตร์ชั้น ม.๑  - ม.๖ ระดับดีข้ึนไป  
(ผลกำรประเมิน 2 ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 75.56) 

 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนกำรก ำหนดเป้ำหมำย 

คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ 
ของนักเรียนชั้น ม.๑  - ม.๖ ระดับดีขึ้นไป 

 (มฐ.4.2 เฉลี่ยร้อยละ 93.44 ) 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
๓. ควำมสำมำรถ 

ในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร  
(เฉลี่ย 93.50)     

ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรชั้น ม.๑  - ม.๖ ระดับดีข้ึนไป 
(ผลกำรเรียน 2 ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 87.73) 

 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ 

และกำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียนชั้น ม.๑  - ม.๖ ระดับดีขึ้นไป 
 (มฐ.3.4 เฉลี่ยร้อยละ 99.28) 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
4. ควำมก้ำวหน้ำ

ทำงกำรเรียน 
ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ      
 

 

ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕7 – ๒๕๕9 

 
5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและพัฒนำกำรจำก
ผลกำรสอบวัดระดับชำติ    
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
 (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕7-2559 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและพัฒนำกำรจำก
ผลกำรสอบวัดระดับชำติ    
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
 (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕7-2559

 
๖. ควำมพร้อมใน
กำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน 
หรือกำรท ำงำน  
 

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 
ที่เข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ และกำรมีงำนท ำ 

(ศึกษำต่อเฉลี่ยร้อยละ 88.02) 
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๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 

1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยม
ที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมำย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม                 
(เฉลี่ยรวมร้อยละ 92.71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี  
ระดับดีข้ึนไป ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 

(คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รำยระดับชั้น เฉลี่ย 87.37) 

 
 ร้อยละของผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนควำมเอ้ืออำทรผู้อ่ืน และ

กตัญญูกตเวทีต่อผุ้มีพระคุณระดับดีขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2559  
(มฐ.2.2 เฉลี่ยร้อยละ 98.05) 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย  
(เฉลี่ยรวมร้อยละ 95.99) 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมระดับดีขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2559  

(มฐ.2.4 เฉลี่ยร้อยละ 98.45 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละของนักเรียนที่มีที่มีผลกำรประเมินด้ำนควำมภำคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ปีกำรศึกษำ ๒๕59  

(ผลกำรเรียน 2 ขึ้นไป วิชำหน้ำที่พลเมือง เฉลี่ย 93.53) 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
๓. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
(เฉลี่ยร้อยละ 99.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีที่มีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และให้เกียรติกับผู้อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 

ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(มฐ.1.5 เฉลี่ยร้อยละ 99.13 ) 

 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีที่มีผลกำรประเมินกำรยอมรับควำมคิดและ

วัฒนธรรมที่แตกต่ำงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-6 
ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป (มฐ.2.3 เฉลี่ยร้อยละ 98.91 ) 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
4. สุขภำวะทำงร่ำยกำยและ
ลักษณะจิตสังคม  
(เฉลี่ยร้อยละ 96.42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละของนักเรียนที่มีที่มีผลกำรประเมินด้ำนกำรมีสุขนิสัย 
ในกำรดูแลสุขภำพ และออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๖ ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
(มฐ.1.1 เฉลี่ยร้อยละ 97.52) 

  
 ร้อยละของนักเรียนที่มีที่มีผลกำรประเมินด้ำนน้ ำหนัก ส่วนสูง และมี

สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๖ ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

(มฐ.1.2 เฉลี่ยร้อยละ 92.43) 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
4. สุขภำวะทำงร่ำยกำยและ
ลักษณะจิตสังคม  
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีที่มีผลกำรประเมินด้ำนกำรป้องกันตนเอง 
จำกสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๖ ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

(มฐ.1.3 เฉลี่ยร้อยละ 99.32) 

 
 
3. จุดเด่น 
  โรงเรียนส่งเสริมและดูแลนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วม 
ในกำรแข่งขันทักษะทำงด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน  มีหลักสูตรที่บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำ 
เรำรักโรงเรียน รำยวิชำเรำรักประเทศไทย และรำยวิชำเรำรักพระเจ้ำอยู่หัว กำรด ำเนินกำรส่งเสริม 
ให้ครูผู้สอนได้สอนตรงตำมวิชำเอกของตน มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภำพบริบทของ
ผู้เรียนและบริบทของสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินโครงกำรของแต่ละกลุ่มบริหำรงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น มีกำรน ำผลกำรประเมินในระดับต่ำงๆ มำเป็น
ข้อมูลในกำรท ำโครงกำรของกลุ่มสำระ กำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและพัฒนำนักเรียน
ด้ำนกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย มีกำรศึกษำวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ
ถึงควำมเป็นไปได้ ปัญหำอุปสรรคที่อำจเกิดข้ึนและแนวทำงแก้ไขปรับปรุง ท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรม 
มีควำมรัดกุม สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ และบรรลุเป้ำหมำย  โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง นอกจำกนั้นผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับงำนที่ได้รับ
มอบหมำยยังปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ มีเป้ำหมำยร่วมกันที่ชัดเจนและมีกำร
ประเมินผลในทุกข้ันตอน ท ำให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัวและสำมำรถตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
ได้โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมที่หลำกหลำย  เช่น กิจกรรมควำมเป็นเลิศทำงกีฬำ กิจกรรมส่งเสริม
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สุขภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจ กิจกรรมห้องเรียนสีขำว กิจกรรมคนดีศรีพิชัย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมกีฬำต้ำนยำเสพติด และกิจกรรมอีกหลำกหลำยตำมโครงกำรให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ส่งเสริมโรงเรียนและครูผู้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ สำมำรถจัดกิจกรรมได้อย่ำงมีคุณภำพ โรงเรียน
ได้ใช้กระบวนกำรรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
 
4. จุดพัฒนา 
 
  จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมส ำหรับนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรคิดวิเครำะห์ 
อย่ำงต่อเนื่อง ควรมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผล ควรส่งเสริมให้มีสื่อกำรเรียนรู้
ให้มำกขึ้น พัฒนำระบบเทคโนโลยีให้มำกขึ้น และจัดหำงบประมำณสนับสนุนส ำหรับสื่อเทคโนโลยี 
พยำยำมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นให้สูงกว่ำเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด  สร้ำงควำมตระหนักให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 เกี่ยวกับกำรทดสอบระดับชำติ 
มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรหรือกิจกรรม ควำมเหมำะสมด้ำนปริมำณของกิจกรรมส ำหรับ
กลุ่มนักเรียน เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยให้ควำม
ช่วยเหลือกับสถำนศึกษำ เพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็งและขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ  : ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้น ำในกำรด ำเนินกำรให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้มีส่วนร่วม 
ทุกฝ่ำย ได้ร่วมกันวิเครำะห์สภำพปัญหำ ผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำโดยใช้ข้อมูล สำรสนเทศ  
ผลกำรประเมิน นิเทศ ติดตำม  โดยจัดให้มีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำย 
ปรับวิสัยทัศน์ ก ำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
มีกำรปรับปรุงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรปฏิรูปกำรศึกษำควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน เหมำะสมตำมสภำพ
ท้องถิ่น ขออนุมัติให้มีกำรระดมทรัพยำกรจำกผู้ปกครอง สมำคมนักเรียนเก่ำฯ สมำคมผู้ปกครอง และ
ครูฯและหน่วยงำนอ่ืน ๆ และจัดสรรงบประมำณ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น มีกำร
มอบหมำยภำระงำนให้บุคลำกรที่รับผิดชอบตำมควำมสำมำรถและควำมถนัดเพ่ือให้ด ำเนินกำร 
ตำมแผนเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนและสรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

1.2 โรงเรียนพิชัยมีแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้ำหมำยโดยส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมพร้อมทำงวิชำกำรโดยจัดห้องเรียนพิเศษ (เปิดแผนกำรเรียน
วิทย์ - คณิตบูรณำกำรภำษำอังกฤษ)  ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมต้องกำรเรียนสำยวิชำชีพ โดยกำรเปิด
หลักสูตรทวิศึกษำ ส่งเสริมนักเรียนตำมควำมถนัดควำมสำมำรถของตนเอง โดยให้นักเรียนเลือกเรียน
ตำมควำมสนใจใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เปิดรำยวิชำเพ่ิมเติมเสริมสร้ำงภำษำไทยในกลุ่มนักเรียน 
ที่อ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่องเพ่ือพัฒนำส่งเสริมนักเรียนเปิดรำยวิชำภำษำอังกฤษเพ่ิมเติม ในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ให้นักเรียนได้เรียนทุกวันและมีโอกำสได้เรียนกับเจ้ำของภำษำ นอกจำกนั้นยังเปิด
รำยวิชำภำษำจีน ภำษำเกำหลี ส ำหรับนักเรียนทุกคนจัดค่ำยวิชำกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนโรงเรียน
ทุกคน ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์วำงแผนจำกข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนในทุกกลุ่มงำน  ศึกษำผลกำร
ประเมิน กำรนิเทศ ติดตำมจำกศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  
วิเครำะห์สภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จำกกำรระดมสมองของคณะครู จำกกำรประชุมครู 
ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรประชุมประจ ำเดือน  และผลจำกกำรนิเทศกำรสอนในชั้นเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ น ำมำก ำหนดเป้ำหมำยและวำงแผนด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมจ ำเป็น และสภำพปัญหำที่ต้องกำรพัฒนำนอกจำกนี้ โรงเรียนยังมีกำร
จัดสภำพแวดล้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พอเพียง ใช้กำรได้ดี  น ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำน  

ให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติกำร 
ห้องสมุด อำคำรเรียน  อำคำรประกอบ แหล่งเรียนรู้ กำรบริกำรสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรส่งเสริม
สุขภำพอนำมัย และควำมปลอดภัยของผู้เรียนอีกท่ังสถำนศึกษำยังมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องสุขำ 
โรงอำหำร ห้องไร้พรมแดน หอประชุมที่สะอำดถูกสุขลักษณะ มีควำมมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีสิ่ง
อ ำนวย 



25 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิชัย 
 

ควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี 
มีสภำพแวดล้อมที่สวยงำม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนภำยในสถำนศึกษำ 

1.3 โรงเรียนได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำผลกำรจัดกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำโดยกำรศึกษำข้อมูล 
สำรสนเทศ จำกผลกำรนิเทศติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และได้ด ำเนินกำรจัดประชุมระดม
ควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งด้ำนกำรบริหำร 
และด้ำนวิชำกำร โดยมีเครือข่ำยดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนพิชัย 
๒. คณะกรรมกำรภำคีสี่ฝ่ำย 
๓. คณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิชัย 
๔. สมำคมนักเรียนเก่ำโรงเรียนพิชัย 
๕. มูลนิธิโรงเรียนพิชัย 
๖. สหวิทยำเขตพระยำพิชัยดำบหัก 
๗. วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
๘. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙ 
โดยร่วมกันวำงแผนก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพ

ปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดหำทรัพยำกร จัดสรร 
งบประมำณมอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดไว้ มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 

1.4 โรงเรียนมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่
เหมำะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยมี 
กำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
1. ประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตรวิชำกำร อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
2. ประชุมครูของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
3. ประชุมครูประจ ำเดือน อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
4. ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. นิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูทุกคน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ประชุมสมำคมนักเรียนเก่ำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

๒. ผลการพัฒนา 
๒.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำม

ต้องกำรของสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ 

๒.๒ สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 
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- ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมพร้อมทำงวิชำกำรโดยจัดห้องเรียนพิเศษ (เปิดแผนกำรเรียน
วิทย์-คณิตบูรณำกำรภำษำอังกฤษ)ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมต้องกำรเรียนสำยวิชำชีพ โดยกำรเปิดเรียน
ทวิศึกษำส่งเสริมนักเรียนตำมควำมถนัดควำมสำมำรถของตนเอง โดยให้นักเรียนเลือกเรียนตำมควำม
สนใจใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เปิดรำยวิชำเพ่ิมเติมเสริมสร้ำงภำษำไทยในกลุ่มนักเรียนที่อ่ำนไม่คล่อง
เขียนไม่คล่องเพ่ือพัฒนำส่งเสริมนักเรียนเปิดรำยวิชำภำษำอังกฤษเพ่ิมเติม ในระดับ ม.ต้น ให้นักเรียน 
ได้เรียนทุกวันและมีโอกำสได้เรียนกับเจ้ำของภำษำ นอกจำกนั้นยังเปิดรำยวิชำภำษำจีน ภำษำเกำหลี 
ส ำหรับนักเรียนและจัดค่ำยวิชำกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ได้แก่ ค่ำยคณิตศำสตร์ 
ค่ำยวิทยำศำสตร์ ค่ำยภำษำอังกฤษ ค่ำยอำเซียน เป็นต้น 

- กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง โดยครูทกุคนเข้ำรับกำรอบรม ประชุม สัมมนำเพ่ือพัฒนำให้มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนวิชำชีพ
อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อหนึ่งภำคเรียน โดยครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และน ำปัญหำที่พบมำด ำเนินกำรวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหำให้ตรงประเด็น โดยจัดท ำนวัตกรรม/ด ำเนิน
กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแก้ปัญหำ 

- กลุ่มบริหำรงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศไว้อย่ำงเป็นระบบ 
ครบถ้วน ทันสมัย สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ 

- สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พอเพียง ใช้กำรได้ดี  
น ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำน ให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ได้แก่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุด อำคำรเรียน  อำคำรประกอบ แหล่งเรียนรู้ กำรบริกำรสื่อ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย และควำมปลอดภัยของผู้เรียนอีกท้ังสถำนศึกษำ 
ยังมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องน้ ำ โรงอำหำร ห้องประชุมที่สะอำดถูกสุขลักษณะ มีควำมมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ พอเพียงกับ
ผู้เรียนและอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี มีสภำพแวดล้อมที่สวยงำม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน
ภำยในสถำนศึกษำ 

2.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและรับทรำบควำมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

2.4 สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ที่เหมำะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

2.5 สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเชิงระบบ โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมำภิบำล และแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำ และยังมีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกเครือข่ำยอุปถัมภ์ ได้แก่ 
สมำคมนักเรียนเก่ำ สมำคมครูผู้ปกครอง และครู เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนพิชัยมีสื่อ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
กำรพัฒนำครู บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

 
ควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อกำรจัด
สภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
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พัฒนำบุคลำกรโดยกำรส่งครูเข้ำร่วมกำรประชุมอบรม สัมมนำ 
(จ ำนวนคน)
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๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
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๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

สื่อ/เอกสำรและอุปกรณ์ฯ อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม

ควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน
(ร้อยละ ๘๖.๐๔)

ร้อยละ
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2559  
 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
(จ ำนวน ๑๗๖ ครั้ง/ปี) 

 
จ ำนวนเครือข่ำยเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรวำง
แผนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
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คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
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สังคมศึกษำฯ

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
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สมำคมนักเรียนเก่ำฯ

มูลนิธิโรงเรียนพิชัย

สหวิทยำเขตพระยำพิชัยดำบหัก

วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย

สพม. เขต ๓๙

มหำวิทยลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์

มหำวิทยลัยนเรศวร

เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จ านวน ๑๐ เครือข่าย

จ ำนวน (ครั้ง) / ปีกำรศึกษำ
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
กำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
จำกผู้บริหำร 
 

 
 

จุดเด่น 
โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โรงเรียนได้ด ำเนินกำรจัดกำรกำรประชุม

ได้แก่กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง กำรประชุมกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณท่ีสอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับโอกำสในกำรเข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำ 
ตำมควำมต้องกำรควำมสนใจ และตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำมำรถพัฒนำตนเองให้เป็น
บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพเอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน มีห้องปฏิบัติกำรและแหล่ง
เรียนรู้ที่พอเพียงกับควำมต้องกำร อีกทั้งยังมีสภำพแวดล้อมที่มีควำมปลอดภัย สะอำด มีควำมมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ 
 
จุดควรพัฒนา 
กำรเรียนรู้โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตยังมีควำมล่ำช้ำไม่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเท่ำท่ีควร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๖๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐

นิเทศจำกภำยนอก

นิเทศภำยในโรงเรียน

กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙

(ครูทุกคนได้รับกำรนิเทศ ร้อยละ ๑๐๐)

จ ำนวนผู้รับกำรนิเทศ (ร้อยละ)
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

1. ผลการประเมิน 
ประเด็นที ่1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

(เฉลี่ยร้อยละ 99.02) 
กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

1.1 โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำ
และส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

 
 
 
 

ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

(มฐ ๗.๑ ระดับดีข้ึนไปรวมร้อยละ ๑๐๐)

 
1.2 ส่งเสริมให้ครูมีกำรวิเครำะห์

ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและใช้
ข้อมูลในกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน โดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในกำรวิเครำะห์ตนเอง 
ก ำหนดเนื้อหำสำระ 
ออกแบบกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

 
 
 
 

ร้อยละของครูที่มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและใช้ข้อมูล 
ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน  

ระดับดีข้ึนไป (มฐ 7.2 ระดับดีขึ้นไปรวมร้อยละ 100 ) 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1.3 จัดให้มีระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ส ำรวจ
และประเมินตนเองผ่ำน
กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
และกิจกรรมแนะแนว 

ร้อยละของครูที่ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำ 
แก่นักเรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิต ด้วยควำมเสมอภำค 

ระดับดีข้ึนไป ปีกำรศึกษำ 2559  
(มฐ. 7.6 ระดับดีข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ 99.04) 

 
1.4 จัดกิจกรรมชุมนุมอย่ำง

หลำกหลำย 
ให้นักเรียนเลือกร่วม
กิจกรรมตำมควำมสนใจ 

นักเรียนทุกคนได้เข้ำร่วมกิจกรรมชุมนุมท่ีมีควำมหลำกหลำย 
ทั้งในระดับ มัธยมศึกษำตอนต้น และตอนปลำยตำมควำมถนัด 
ตำมควำมต้องกำร และตำมควำมสนใจ  

 

 จ ำนวนกิจกรรมชุมนุมที่เปิดสอนในแต่ระดับชั้น 
มัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 2559 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1.5 จัดกิจกรรมสืบสำน

วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยลงมือ
ปฏิบัติจริง เช่น  

- กิจกรรมวันพระในโรงเรียน  
- กิจกรรมหล่อเทียนจ ำน ำ

พรรษำ  
- กิจกรรมทอดผ้ำป่ำเพ่ือ

กำรศึกษำ 
- งำนบ้ำนเกิดพระยำพิชัย

ดำบหัก 

นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง ใน
กิจกรรมวันพระในโรงเรียน  ด ำเนินกำรโดยให้นักเรียน และครู 
ร่วมตักบำตร ฟังธรรม โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเข้ำร่วมกิจกรรมตลอดปีกำรศึกษำ กิจกรรมหล่อ
เทียนจ ำน ำพรรษำ จัดให้มีพิธีหล่อเทียน ตกแต่งเทียน แห่เทียน
จ ำน ำพรรษำไปถวำยวัดต่ำง ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้ง 
เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขัน และกิจกรรมทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 
โดยนักเรียนแต่ละห้องจะมีส่วนร่วมในกำรจัดตั้งองค์ผ้ำป่ำของแต่
ละห้อง และร่วมแห่องค์ผ้ำป่ำของโรงเรียนท ำให้นักเรียนได้เรียนรู้
ประเพณี วัฒนธรรมต่ำง ๆ จำกกำรปฏิบัติจริง 
 

1.6 จัดกิจกรรมเรียนรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ 
โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
พัฒนำนักเรียนให้กับ
นักเรียนทุกคน เพื่อเปิด
โอกำสให้นักเรียนได้เรียบรู้
ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำก
สถำนที่จริง ได้แก่ องค์กำร
พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ ศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำพัฒนำนักเรียน 

ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคน ปีกำรศึกษำ 2559 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1.7 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะด้ำนวิชำกำร 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ำยส่งเสริมทักษะทำงด้ำนวิชำกำรให้
นักเรียนครบทุกระดับชั้น คือ ได้แก่ ค่ำยปรับควำมรู้คณิตศำสตร์  
ค่ำยส่งเสริมทักษะโครงงำนวิทยำศำสตร์  ค่ำยส่งเสริมทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ค่ำยภำษำพัฒนำวิสัยทัศน์ ค่ำย
ภำษำจีน ค่ำยพัฒนำทักษะภำษำไทย ค่ำยอบรมและพัฒนำทักษะ
นักกีฬำ ค่ำยส่งเสริมและพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพ ค่ำยเสริมควำมรู้
ด้ำนกำรเรียนศิลปะ ค่ำยฝึกทักษะทำงด้ำนดนตรี ค่ำยส่งเสริม
ทักษะทำงสังคมศึกษำพัฒนำสู่อำเซียน และกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนทุกคน
จะต้องเข้ำร่วมค่ำยหรือกิจกรรม ดังกล่ำวอย่ำงน้อย 1 กิจกรรม 

1.8 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะวิชำชีพ 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะวิชำชีพ  
ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะวิชำชีพโดยกำรลงมือจำกกำร
ปฏิบัติจริง ในรำยวิชำโครงงำนอำชีพ เช่น กำรเลี้ยงจิ้งหรีด กำรถัก
หมวกสำน  กิจกรรมกลบกน้อย  ชมรมนักธุรกิจรุ่นเยำว์ขำยหมี่พัน  
กระหรี่พั๊ฟ เป็นต้น 
  

ร้อยละของควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต และหำควำมรู้ 
เกี่ยวกับอำชีพที่ตนสนใจ ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 

ระดับดีข้ึนไป  
(มฐ.6.4  เฉลี่ยรวมร้อยละ 99.76) 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1.9 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะด้ำนดนตรี นำฏศิลป์ 
และกีฬำ ให้นักเรียนได้รับกำร
ส่งเสริมให้มทีักษะด้ำนดนตรี
นำฏศิลป์ และกีฬำ ในกิจกรรม
ต่ำง ๆ เช่นกำรแข่งขันกีฬำ
ภำยใน กำรแข่งขันกีฬำน้อง
ใหม่ ชุมนุมดนตรีไทย  ดนตรี
สำกล  นำฏศิลป์  และ 
วงโยธวำทิต เป็นต้น 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะดนตรี/นำฏศิลป์ /
กีฬำ/นันทนำกำร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6  

ระดับ ดี ขึ้นไป ( มฐ. 1.6 เฉลี่ยรวมร้อยละ 99.65 ) 

 
1.10 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
แสดงออก น ำเสนอผลงำน 

นักเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศกำร เพื่อแสดงออกและน ำเสนอผลงำนใน
กิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำยทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
ได้แก่ งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ค่ำยอำเซียน กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
โลก กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติด 

1.11 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน โดย
กิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน 
ค่ำยผู้น ำยุวบรรณำรักษ์ 
ตลอดจนกิจกรรมค่ำยทำงภำษำ 
 เป็นต้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำง ๆ รอบตัว 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6  
ระดับ ดีขึ้นไป ( มฐ. 3.1 เฉลีย่รวมร้อยละ 95.71) 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1.12 ร่วมน ำเสนอผลงำนในจัด
กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร  
(Phichai Open House) 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้ำร่วมกิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร 
(Phichai Open House) 

1.13 ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล
ควำมรู้ต่ำง ๆ จำกแหล่งเรียนรู้
ทำงอินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล 
ควำมรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนสื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม  

จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 
1.14 จัดให้มีหลักสูตร 
บูรณำกำร 8 กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น 
- รำยวิชำเรำรักโรงเรียน 

ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
- รำยวิชำเรำรักพระเจ้ำอยู่หัว 

ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
- รำยวิชำเรำรักประเทศไทย 

ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นทุกคนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณำ
กำรสำระกำรเรียนรู้และทักษะด้ำนต่ำง ๆ ผ่ำนหลักสูตรบูรณำกำร
ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1.15 เข้ำร่วมโครงกำร
ห้องเรียนสีขำว ส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัด
บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม 
สื่อกำรเรียน และอ ำนวยควำม
สะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
- จัดให้มีเวรประจ ำวัน ดูแล

รักษำควำมสะอำดห้องเรียน  
มีคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน และรำยงำนผล
หน้ำเสำธงทุกวัน ตลอดปี
กำรศึกษำ 

- จัดให้มีคณะกรรมกำร
นักเรียนดูแลรับผิดชอบใน
กำรจัดเตรียมสื่อกำรเรียน
และอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง 
ๆ ในกำรท ำกิจกรรมกำร
เรียนรู้วิชำต่ำง ๆ 

- จัดให้มีกำรประกวดกำร
ตกแต่งห้อง กำรจัดป้ำย
นิเทศในห้องเรียน 

นักเรียนแต่ละห้องมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม 
สื่อกำรเรียนและอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ โดยผ่ำน
โครงกำรห้องเรียนสีขำว มีกำรปรับปรุงและพัฒนำขึ้นเป็นล ำดับ จน
ผ่ำนกำรประเมินได้รับคุณภำพระดับดีเยี่ยมครบทุกห้องเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

1.16 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบโครงงำน ในรำยวิชำต่ำง ๆ  
ได้แก่ โครงงำนอำชีพ  โครงงำน
รำยวิชำภำษำไทย โครงงำน
สังคม โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
เป็นต้น 

นักเรียนร้อยละ 85 ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 
และได้น ำเสนอโครงงำนวิทยำศำสตร์เข้ำร่วมกำรประกวด 
ในเวทีต่ำง ๆ  
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ประเด็นที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น (ร้อยละ 99.05) 
กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

2.1 ส่งเสริมให้ครูน ำ
บริบทและภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่นมำบูรณำกำรใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ใน
รำยวิชำต่ำง ๆ ให้นักเรียน
เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ 
และวิทยำกรท้องถิ่นทั้งใน
หลักสูตร และกิจกรรม
นอกหลักสูตร ได้แก่ 
กิจกรรมทัศนศึกษำพัฒนำ
นักเรียน กิจกรรมสืบสำน
ภูมิปัญญำท้องถิ่นเมือง
พิชัย ค่ำยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของจ ำนวนครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวก 
กับกำรน ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่น 

มำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ ระดับดีข้ึนไป  
(มฐ.7.4 รวมร้อยละ 99.05 ) 

 
2.2 ชุมชนมีส่วนรว่มแสดง
ควำมคิดเห็นหรือร่วมจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง คือ มีกำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง สมำคมนักเรียน
เก่ำโรงเรียนพิชัย  สมำคม
ครูและผู้ปกครองโรงเรียน
พิชัย นอกจำกนี้โรงเรียน 
ยังจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้ำน
นักเรียนเป็นประจ ำอย่ำง
น้อย 1 ครั้งต่อภำคเรียน  

 

แสดงจ ำนวนครั้งที่เข้ำประชุมของชุมชนมีส่วนร่วม 
แสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
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ประเด็นที่ 3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
                 และมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 98.46) 

3.1) ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  
กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ครูวิเครำะห์หลักสูตร 
วิเครำะห์ผู้เรียน ก ำหนด
แนวกำรวัดผลประเมินผล
ตำมสภำพจริง ด้วยวิธีกำร
ที่หลำกหลำยและ
เหมำะสมกับสภำพของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของจ ำนวนครูทีว่ิเครำะห์หลักสูตร วิเครำะห์ผู้เรียน  
ก ำหนดแนวกำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริง  

จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
(มฐ.๗.๑+๗.๒ ระดับดีขึ้นไปรวมร้อยละ ๑๐๐) 

 
 

3.2) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ครูมีกำรวำงแผนกำรวัดและ
ประเมินผลตำมแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละของจ ำนวนครูที่มีกำรวำงแผนกำรวัดและประเมินผล 
ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
(มฐ.๗,๕ ตบช.๑ ระดับดีข้ึนไปรวมร้อยละ ๙๙.๐๔) 
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3.3)  ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน 
        การสอน 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ครูประเมินผลกำรเรียน 
กำรสอนโดยวิธีกำรที่
หลำกหลำย ตำมสภำพจริง 

ร้อยละของจ ำนวนครูที่มีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

ระดับดีข้ึนไป  (มฐ.7.5 ระดับดีข้ึนไปรวมร้อยละ ๙๙.๐๔) 

 
 

3.4)  นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ประเมินผลนักเรียนโดยให้
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
มีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรวัดและ
ประเมินผล จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

(มฐ.๗.๕ ตบช.๓ ระดับดีข้ึนไปรวมร้อยละ ๙๖.๑๕) 
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3.5)  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

ครูน ำผลกำรประเมินผู้เรียนมำ
ปรับปรุง และพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน  

ร้อยละของครูน ำผลกำรประเมินผู้เรียนมำปรับปรุง และพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  

จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
(มฐ.๗.๕ ตบช.๔ ระดับดีข้ึนไปรวมร้อยละ ๙๘.๐๘) 

 
 
3. จุดเด่น 

3.1  ครูผู้สอนได้มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และครูตั้งใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน 

3.2  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
3.3  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
3.4  ครูจัดกิจกรรมให้ให้นักเรียนเรียนรู้โดยกำรคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่

หลำกหลำย 
3.5  ครูจัดกำรศึกษำที่เน้นกระบวนกำรคิด โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้อยู่ในรูปแบบของ

โครงงำน 
3.6  ครูและนักเรียนมีโอกำสได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงำนของครูและนักเรียน 

(งำนนิทรรศกำรวิชำกำรโรงเรียน OPEN HOUSE ) 
3.7  ครูทุกคนมีงำนวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำที่ครูสำมำรถพัฒนำต่อยอดได้เป็นอย่ำงดี 
 

4. จุดควรพัฒนา 
4.1 ควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
4.2 ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน ำไปใช้พัฒนำตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  : ดีเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
สถำนศึกษำ

ประเมินคุณภำพภำยใน
ตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 8 
ประกำร ดังนี้ 
1. จัดท ำแผนพัฒนำกำร

จัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำท่ีมุ่ง
คุณภำพตำม
มำตรฐำน  

2. กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

3. จัดระบบบริหำรและ
สำรสนเทศ 

4. ด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

5. จัดให้มีกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ 

6. จัดให้มีกำรประเมิน
คุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

7. จัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีที่เป็น
รำยงำนประเมิน
คุณภำพภำยใน 

8. จัดให้มีกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 

เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ของสถำนศึกษำ 3 ปีกำรศึกษำ 
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1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพตำม

มำตรฐำน

3. จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ

4. ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

5. จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำ

6. จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ

7. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็น
รำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน

8. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง

ระดับคุณภาพ

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
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กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
กำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมพึงพอใจเฉลี่ยต่อผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพิชัย 
ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 
 
๒. จุดเด่น 

โรงเรียนให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเน้นกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจและให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับคณะครู บุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ที่
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของ
โรงเรียนเน้นกำรมีส่วนร่วม โดยด ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำร สร้ำงระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ (PDCA) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 
๓. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรำยบุคคลตำมแผนพัฒนำตนเอง แต่ยังขำดกำรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในกำรพัฒนำตนเองในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพของนักเรียน  
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ผลการประเมินภาพรวม 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   
๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน  

กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณตำม
เกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๕.๓๖ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

๒) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำง 
มีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 84.50 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

๓) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93.50 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

๔) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
(มีพัฒนำกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 5 
รำยวิชำขึ้นไป  
ปี 58 -59) 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม  

๕) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำร
จำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
(มีพัฒนำกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 3
รำยวิชำขึ้นไป  
ปี 58 -59) 

ระดับ 3 ดี  

๖) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำร
ฝึกงำนหรือกำรท ำงำน 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ 88.02 
 

  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.71 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น 
และควำมเป็นไทย 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95.99 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 99.12 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะ 
จิตสังคม 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 96.42 
ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหาร 
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๑. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
    ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๒. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ    
    ของสถำนศึกษำ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๒.๑ กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้น คุณภำพของผู้เรียนรอบ
ด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และด ำเนินกำร 

        อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๒.๒ กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครู
และบุคลำกรให้ มีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๒.๓ กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรข้อมูล สำรสนเทศอย่ำงเป็น
ระบบ  

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๒.๔ กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและ สังคมที่เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๓. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และ
กำรร่วมรับผิดรับชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๔. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

1. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำง
โอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 8๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 99.02 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 

ร้อยละ 8๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 99.05 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ของผู้เรียนอย่ำงเปน็ระบบและมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 8๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.46 
ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
 มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพ

ภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

 กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อ
ยกระดับคุณภำพกำรจัด กำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
      ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 

จำกผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำประสบผลส ำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน จำกผลกำรประเมินสรุปว่ำ
ได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี ้เพรำะมำตรฐำนที่ ๑ ผลกำรจัดกำรศึกษำ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี
ประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ทั้งนี้ สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยที่เป็นไปตำมปัญหำ
และควำมต้องกำรพัฒนำตำมสภำพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและสภำพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนำกำรของค่ำเฉลี่ยผลกำร
ทดสอบระดับชำติสูงขึ้น ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน กำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ดี และมี
ควำมประพฤติด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดปรำกฏอย่ำง
ชัดเจน ดังที่ปรำกฏผลประเมินในมำตรฐำนที่ ๑ ในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำมีผลประเมินในรำยมำตรฐำนอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถำนศึกษำมีกำรวำงแผน ออกแบบ
กิจกรรมและด ำเนินงำนตำมแผนที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วม ใช้ผลกำรประเมินและกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
เป็นฐำนในกำรพัฒนำ และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน และกำร
ปรับปรุงแก้ไขงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเครำะห์ ออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
หลักสูตร และบรบิทสถำนศึกษำ พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ ใช้สื่อกำรเรียนรู้ ติดตำมตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนำและแก้ปัญหำรำยบุคคล และกำรประเมินผลจำกสภำพจริงในทุกขั้นตอน 
สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภำพ 
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพ่ือเกิดควำมร่วมมือในกำรวำงระบบและด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมม่ันใจต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
สถำนศึกษำในระดับสูง 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำถือเป็นข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญที่สถำนศึกษำจะต้องน ำไป

วิเครำะห์ สังเครำะห์เพ่ือสรุปน ำไปสู่กำรเชื่อมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส ำเร็จกับแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ และน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนั้น 
จำกผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนำของแต่ละมำตรฐำน พร้อมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำในอนำคตและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือได้
ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑. โรงเรียนส่งเสริมและดูแลนักเรียนที่มีปัญหำ

ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน 
๒. ส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมในกำรแข่งขันทักษะ

ทำงด้ำนอ่ำนกำรเขียน 
๓. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 

คิดสังเครำะห์ มีวิจำรณญำณ มีควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ และแก้ปัญหำได้โดยผ่ำน
เรียนรู้แบบของโครงงำน 

๔. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำ
ควำมรู้  โดยกำรใช้เทคโนโลยีรวมทั้งใช้ใน
กำรสื่อสำร เป็นอย่ำงดี 

๕. โรงเรียนมีหลักสูตรที่บูรณำกำรกำรจัดกำร
เรียนรู้ ในรำยวิชำเรำรักโรงเรียน รำยวิชำเรำ
รักประเทศ และรำยวิชำเรำรักพระเจ้ำอยู่หัว 

๖. กำรด ำเนินกำรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้สอน
ตรงตำมวิชำเอกของตน 

๗. มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียนและบริบทของสถำนศึกษำ 

๘. มีกำรด ำเนินโครงกำรของแต่ละกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 

๙. มีกำรน ำผลกำรประเมินในระดับต่ำงๆ มำ
เป็นข้อมูลในกำรท ำโครงกำรของกลุ่มสำระ 

 
 

๑. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ส ำหรับนักเรียนที่มี
ปัญหำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนและกำรคิด
วิเครำะห์ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

๒. กระตุ้นให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำร
วิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ 

๓. ควรพัฒนำระบบเทคโนโลยีให้มำกขึ้น และ
ควรจัดหำงบประมำณสนับสนุนส ำหรับสื่อ
เทคโนโลยี 

๔. ควรมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนและกำร
วัดผลประเมินผล 

๕. ควรส่งเสริมให้มีสื่อกำรเรียนรู้ให้มำกขึ้น 
๖. พยำยำมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นให้สูงกว่ำเกณฑ์
ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

๗. สร้ำงควำมตระหนักให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 เกี่ยวกับกำร
ทดสอบระดับชำติ 
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จุดเด่น (ต่อ) จุดควรพัฒนา (ต่อ) 
ประเด็นที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
๑. กำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

และพัฒนำนักเรียนด้ำนกำรยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย มี
กำรศึกษำวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบถึงควำม
เป็นไปได้ ปัญหำอุปสรรคที่อำจเกิดข้ึนและ
แนวทำงแก้ไขปรับปรุง ท ำให้กำรด ำเนิน
กิจกรรมมีควำมรัดกุม สำมำรถด ำเนินกำร
เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ และบรรลุเป้ำหมำย  
โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
นอกจำกนั้นผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมำะสมกับงำนที่ได้รับ
มอบหมำยยังปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถมีเป้ำหมำยร่วมกันที่ชัดเจน
และมีกำรประเมินผลในทุกขั้นตอน ท ำให้
กำรด ำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัวและ
สำมำรถตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำได้ 

๒. โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมที่หลำกหลำย  
เช่น กิจกรรมควำมเป็นเลิศทำงกีฬำ กีฬำ
น้องใหม่และกีฬำสีภำยในโรงเรียน กิจกรรม
ห้องเรียนสีขำว กิจกรรมคนดีศรีพิชัย 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมกีฬำต้ำนยำเสพติด และกิจกรรมอีก
หลำกหลำยตำมโครงกำรให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ส่งเสริมโรงเรียนและครูผู้ร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ สำมำรถจัดกิจกรรมได้อย่ำง
มีคุณภำพ โรงเรียนได้ใช้กระบวนกำร
รวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นฐำนในกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 
 
 

 
 

๑. ควำมทั่วถึงของกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
โครงกำรหรือกิจกรรมควำมเหมำะสมด้ำน
ปริมำณกิจกรรมส ำหรับกลุ่มนักเรียน 
แต่ละกลุ่ม 

๒. เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วน
ร่วมในกำรจัดกิจกรรม 

๓. สร้ำงเครือข่ำยให้ควำมช่วยเหลือกับผู้ที่พบ
กับปัญหำสถำนศึกษำ  ให้เกิดควำมเข้มแข็ง
และขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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จุดเด่น (ต่อ) จุดควรพัฒนา (ต่อ) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1) โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำร
อย่ำงเป็นระบบ โรงเรียนได้ด ำเนินกำร
จัดกำรประชุมได้แก่ กำรประชุมแบบมี
ส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง กำร
ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณท่ีสอดคล้องกับผลกำรจัด
กำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร
พัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

2) คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
คนได้รับโอกำสในกำรเข้ำร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนำ ตำมควำมต้องกำรควำม
สนใจ และตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร สำมำรถพัฒนำ
ตนเองให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพเอ้ือต่อกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน มี
ห้องปฏิบัติกำรและแหล่งเรียนรู้ที่
พอเพียงกับควำมต้องกำร อีกทั้งยังมี
สภำพแวดล้อมที่มีควำมปลอดภัย 
สะอำด มีควำมมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย 
มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
1) กำรเรียนรู้โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตยังมีควำม
ล่ำช้ำไม่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
เท่ำท่ีควร 
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จุดเด่น (ต่อ) จุดควรพัฒนา (ต่อ) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  ครูผู้สอนได้มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็น

รำยบุคคล และน ำไปสู่กำรจัดท ำแผน 
กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
และครูตั้งใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน 

3.2  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

3.3  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ 
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

3.4  ครูจัดกิจกรรมให้ให้นักเรียนเรียนรู้ 
โดยกำรคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำร 
และแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 

3.5  ครูจัดกำรศึกษำที่เน้นกระบวนกำรคิด 
โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้อยู่ในรูปแบบ
ของโครงงำน 

3.6  ครูและนักเรียนมีโอกำสได้จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงำนของครู
และนักเรียน (งำนนิทรรศกำรวิชำกำร
โรงเรียน OPEN HOUSE ) 

3.7  ครูทุกคนมีงำนวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งให้
ค ำแนะน ำที่ครูสำมำรถพัฒนำต่อยอดได้เป็น
อย่ำงดี 

 
 

๒.๑ ควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียน  
ได้เรียนรู้ 

๒.๒ ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที 
เพ่ือนักเรียนน ำไปใช้พัฒนำตนเอง 

 
 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

โรงเรียนให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเน้นกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจและให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำกับคณะครู บุคลำกรทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ภำยในของโรงเรียนเน้นกำรมีส่วนร่วม โดย
ด ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำร สร้ำงระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
(PDCA) ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

 
 
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง

รำยบุคคลตำมแผนพัฒนำตนเอง แต่ยังขำด
กำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในกำรพัฒนำ
ตนเองในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพของนักเรียน  
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2) กำรส่งเสริมให้ครูเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรจัดท ำกำร

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ 
3) กำรพัฒนำบุคลำกรโดยส่งเข้ำรับกำรอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงำนที่ได้รับมอบหมำย ติดตำม

ผลกำรน ำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
4) กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของชุมชน 

 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1) กำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษ 
ที ่2๑ 

2) กำรพัฒนำครูให้มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำงของกำรประเมิน O-NET และPISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
ประกาศโรงเรียนพิชัย 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพิชัย 
เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนพิชัย จึงขอปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 
 โรงเรียนพิชัย จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป              

  ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
       

(นายธารา  น่วมศิริ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
..................................... 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  
มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน  
๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนพิชัย 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา 2559 

……………………………………………………………………………………. 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษาโรงเรียนพิชัย จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิชัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

  ประกาศ ณ วันที่   ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
     (นายธารา  น่วมศิริ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนพิชัย 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา 2559 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่
ละดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ 80 ความสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 80ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับดีขึ้นไป 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาสูงขึ้น 

๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัด
ระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น 

๖)  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การท างาน 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม ระดับดีข้ึนไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ 80 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีข้ึนไป 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม นักเรียนร้อยละ 80 มสีุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม ระดับดีขึ้นไป 

 

 

 

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ผู้บริหารสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนการบริหาร 
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ผู้บริหารสถานศึกษามีการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

ครูร้อยละ 80 มกีระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

ครูร้อยละ 80 มกีารจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 80 มกีารตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
                  ที่มีประสิทธิผล 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามีขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 



 
 

 การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ 4 ดีเยี่ยม  
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 พอใช้  
  ระดับ 1 ปรับปรุง 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 


