
 

 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     โรงเรียนคูซอดประชาสรรค 
อําเภอเมืองศรสีะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

เอกสารลําดับที ่......./๒๕๖๐ 

 



 
 
 
ที่ ศธ  ๐๔๒๕๘.๐๔/๑๔๐  

 

 

เรื่อง    สงรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

สิ่งที่สงมาดวย ๑.  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 
  ๒.  แผนบันทึกขอมูล

  ตามที่  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
สงรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 
เปนที่เรียบรอยแลวตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

 
 

 

 
 

                                 
 
 
 
งานแผนงาน  ฝายอํานวยการ 
โทร  ๐๔ - ๕๙๑ – ๓๐๓๗  , ๐๙๘ 
E-mail : kusawd@gmail.com  , purita@kusawd.ac.th
 

            โรงเรียนคูซอดประชาสรรคตําบลคูซอด
        อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
        ๓๓๐๐๐ 

๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

สงรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
แผนบันทึกขอมูล      

ตามที่  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  ใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําและ    
สงรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๙    ตามความแจงนัน้  บัดนี้โรงเรียนไดดําเนินการ 
เปนที่เรียบรอยแลวตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายสมยศ  หลักบุญ) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 

 – ๑๐๔ – ๑๔๑๑ 
mail : kusawd@gmail.com  , purita@kusawd.ac.th 

 

โรงเรียนคูซอดประชาสรรคตําบลคูซอด 
อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 จํานวน  ๑  เลม 
 จํานวน  ๑  แผน 

ใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําและ    
น  บัดนี้โรงเรียนไดดําเนินการ 



 

 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด 
มาตรฐานการศึกษา  ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ
๒๕๕๓  โดยกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการ 
กฎกระทรวง ฯ และใหถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เนนความตอเนื่อง 
ประจําปของสถานศึกษา  โดยตนสังกัด  
ตอสาธารณชน  ๕) นําผลการประเมินไป
การประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค   
ทุกปการศึกษาและไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใชขอมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปการศึกษา 
วัตถุประสงค เพื่อเปนฐานขอมูล   สําหรับสถานศึกษานําไปจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป และเปนฐานขอมูล
สําหรับเขตพื้นที่นําไปใชประโยชน  รายงานหนวยงานตนสังกัดและติดตาม  ต
ภายใน  โดยเขตพื้นที่  และเปนฐานขอมูลสําหรับใชรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  ขอขอบคุณคณะกรรมการ
ในการจัดทํารายงานครั้งนี้  เปนไปดวยความเรียบรอยดี

 

 
     
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)   ไดใหความสําคัญการนําผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ
โดยกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  

กฎกระทรวง ฯ และใหถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เนนความตอเนื่อง 
ของสถานศึกษา  โดยตนสังกัด  ๔) เผยแพรผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษา

นําผลการประเมินไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพื่อรองรับ

คูซอดประชาสรรค    ไดดําเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทุกปการศึกษาและไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใชขอมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปการศึกษา ๒๕๕๙  เสนอตอเขตพื้นที่  และผูที่เกี่ยวของ  
วัตถุประสงค เพื่อเปนฐานขอมูล   สําหรับสถานศึกษานําไปจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป และเปนฐานขอมูล
สําหรับเขตพื้นที่นําไปใชประโยชน  รายงานหนวยงานตนสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน  โดยเขตพื้นที่  และเปนฐานขอมูลสําหรับใชรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ตามลําดับตอไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกทานไว  ณ   โอกาสนี้ที่ใหความรวมมือ
ในการจัดทํารายงานครั้งนี้  เปนไปดวยความเรียบรอยดี 

     (นายสมยศ  หลักบุญ
                                                         ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค

ไดใหความสําคัญการนําผล    
และสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพและ

๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
และกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

ดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘  องคประกอบตาม
กฎกระทรวง ฯ และใหถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เนนความตอเนื่อง ๒) จัดทํารายงาน

เผยแพรผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษา
สูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพื่อรองรับ  

ไดดําเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ทุกปการศึกษาและไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใชขอมูลจากการประเมินตนเอง  

เสนอตอเขตพื้นที่  และผูที่เกี่ยวของ  
วัตถุประสงค เพื่อเปนฐานขอมูล   สําหรับสถานศึกษานําไปจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป และเปนฐานขอมูล

รวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน  โดยเขตพื้นที่  และเปนฐานขอมูลสําหรับใชรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง

และคณะครูทุกทานไว  ณ   โอกาสนี้ที่ใหความรวมมือ         

นายสมยศ  หลักบุญ) 
คูซอดประชาสรรค 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ
มีการจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป  
 ดังนั้นโรงเรียนคซูอดประชาสรรค
คณะครู  ตลอดไดแนวปฏิบัติ  พรอมทั้งไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษา  
การจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  
ไดใหความเห็นชอบและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว

 

 

            

       

     

                                                   
     
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ สถานศึกษามีภาระหนาที่จะตองดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่กําหนดไวชัดเจนในมาตรา  ๔๘  
มีการจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป   

ซอดประชาสรรค จึงไดดําเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ
พรอมทั้งไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนิน

กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษา  
ของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙  คณะกรรมการสถานศึกษา

ไดใหความเห็นชอบและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว

               (นายนิพนธ  คําสิงห) 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

                      โรงเรียนคูซอดประชาสรรค 

                                                   วันที่  ๒๕  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
   

  

สถานศึกษามีภาระหนาที่จะตองดําเนินการ 
๔๘  ใหสถานศึกษา 

จึงไดดําเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
พรอมทั้งไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนิน

กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษา   
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ไดใหความเห็นชอบและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว 

ขั้นพ้ืนฐาน 



สารบัญ 
 
สวนที ่            หนา 

  คํานํา           

  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  สารบัญ 
๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๑ 

              ขอมูลทั่วไป        ๑ 

 ขอมูลครูและบุคลากร       ๑ 

 ขอมูลนักเรียน        ๓ 

 สรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๓ 

 ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน      ๔ 

 สรุปการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา   ๖ 
 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน      ๗ 

   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ๑๔ 

   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๗ 

   มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ๑๙ 

   ผลการประเมินภาพรวม       ๒๑ 

                สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                  ปการศึกษา  ๒๕๕๙       ๒๔ 
     ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความตองการการชวยเหลือ 
   จุดเดน         ๒๖ 

   จุดที่ควรพัฒนา        ๒๖ 

   แนวทางการพัฒนาในอนาคต      ๒๘ 

   ความตองการการชวยเหลือ                ๒๘ 
      ๔  ภาคผนวก 
  ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กําหนดคาเปาหมาย/ 

    อัตลักษณ/เอกลักษณ        

  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการเขียนรายงานประจําปของสถานศึกษา 

   ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
     ของสถานศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจําปของ 
     สถานศึกษา 

 





 





๑ 
 

สวนที่  ๑  ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ขอมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  คูซอดประชาสรรค   ที่อยู  ๑๖๓  หมู  ๑  ตําบลคูซอด  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘  โทรศัพท/โทรสาร  ๐๔๕ – ๙๑๓ – ๐๓๗ 
เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖ 
 
๑.๒  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง เจาหนาที่
อื่นๆ 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ๓ ๒๑ ๒ ๑ - 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

๐, ๐.๐๐%

๙, ๓๙.๑๓%

๑๔, ๖๐.๘๗%

๐, ๐.๐๐%

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

 
 
  
 
 
 
 
 



๒ 
 

 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จํานวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแตละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห) 
๑. บริหารการศึกษา ๒ (สอนการงานฯ) 
๒. คณิตศาสตร ๓ ๑๐ 
๓. วิทยาศาสตร ๕ ๙ 
๔. ภาษาไทย ๒ ๑๐ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๔ ๘ 
๖. สังคมศึกษา ๑ ๑๘ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๙ 
๘. บรรณารักษ ๑ (สอนสังคมฯ) 
๙. ดนตร ี ๑ ๑๒ 
๑๐. พลศึกษา ๑ ๑๒ 
๑๑. การจัดการทั่วไป ๑ (สอนการงานฯ) 

รวม ๒๓ ๑๐.๘๓ 
 
หมายเหตุ  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผูสอน  จํานวน  ๒๓  คน  ไมนับรวมสายบริหาร  ๓  คน 

ภาระสอนเฉลี่ย  คํานวณจากวิชาสอนตามกลุมสาระการเรียนรู 
ยังไมนับรวม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ๑ ชม./สัปดาห 

     รักการอาน     ๑ ชม./สัปดาห 
พบนักเรียนที่ปรึกษา    ๑ ชม./สัปดาห 
สอนศีลธรรม    ๑ ชม./สัปดาห 
กิจกรรมชุมนุมฯ   ๑ ชม./สัปดาห 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู  ๔ ชม./สัปดาห 

  รวม      ๙ ชม./สัปดาห 
 
กลุมสาระการเรียนรู   ภาษาไทย  เปดสอน ๒๐ ชม./สัปดาห/ภาคเรียน 
   คณิตศาสตร  เปดสอน ๔๕ ชม./สัปดาห/ภาคเรียน 
   วิทยาศาสตร  เปดสอน ๔๓ ชม./สัปดาห/ภาคเรียน 
   สังคมศึกษาฯ  เปดสอน ๓๖ ชม./สัปดาห/ภาคเรียน 
   ภาษาตางประเทศ เปดสอน ๓๖ ชม./สัปดาห/ภาคเรียน 
   สุขศึกษาฯ  เปดสอน ๑๒ ชม./สัปดาห/ภาคเรียน 
   ศิลปะ   เปดสอน ๑๒ ชม./สัปดาห/ภาคเรียน 
   การงานฯ  เปดสอน ๔๕ ชม./สัปดาห/ภาคเรียน 



 

๑.๓  ขอมูลนักเรียน 
จํานวนนักเรียนปการศึกษา  ๒๕๕๙  

ระดับชั้นเรียน  ม

จํานวนหอง  
เพศ ชาย ๑๘

หญิง ๒๒
รวม  ๔๐

เฉลี่ยตอหอง  ๔๐

 

 
๑.๔  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ม

ป กศ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชพีและเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ

๒๕๕๙  รวม  ๒๑๔  คน  (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑  มีนาคม 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ 

๑ ๑ ๒ ๑ ๑ 
๑๘ ๙ ๒๗ ๑๐ ๗ 
๒๒ ๑๔ ๒๓ ๑๗ ๒๓ 
๔๐ ๒๔ ๕๐ ๒๗ ๓๐ 
๔๐ ๒๔ ๒๕ ๒๗ ๓๐ 

ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ – ๖  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

๕๒

๕๐

๕๓

๒๓

๕๑

๕๑

๒๙

๔๔

๔๗

๔๐

๒๔

๕๐

๒๗

๓๐

๔๓

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
ปการศึกษา  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

ป กศ. ๒๕๕๙ ป กศ. ๒๕๕๘ ป กศ. ๒๕๕๗

๕๔.๕๕

๕๖.๘๘

๕๗.๕๑

๖๗.๓๓

๗๗

๖๗.๓๐

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐

รอยละ

๓ 

  ๒๕๖๐) 
ม.๖ รวมท้ังสิ้น 

 
๒ ๘ 

๒๖ ๙๗ 
๑๗ ๑๑๗ 
๔๓ ๒๑๔ 

๒๑.๕ ๒๖.๗๕ 

 

รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓  ข้ึนไป 

 

๕๙

๖๑

๕๘

๙๕.๗๑

๘๘.๘๑

๗๗.๑๓

๘๐ ๙๐ ๑๐๐



๔ 
 

๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน  
 

หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน  

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย

๔๖
.๒

๐
๔๔

.๘
๙

๔๖
.๘

๑
๔๖

.๓
๖

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน
คะแนนเฉลีย่  สังกัดสพฐ

๐ ๑๐

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ีย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจําปการศึกษา  

หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน  .....................................................................................................

หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน  .....................................................................................................

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ

๒๖
.๒

๒

๓๓
.๙

๐

๔๗
.๔

๖

๒๗
.๕

๑

๒๕
.๘

๘

๓๓
.๓

๕

๔๗
.๖

๓

๔๖
.๘

๑

๒๙
.๓

๓

๓๕
.๑

๒

๔๙
.๓

๔

๔๖
.๓

๖

๒๙
.๓

๑

๓๔
.๙

๙

๔๙
.๐

๐

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลีย่  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

๔๖

๒๐.๖๔

๒๙.๓๑

๓๓.๑๗

๒๑.๐๗

๒๐.๖๑

๓๐.๑๙

๓๔.๖๒

๒๓.๙๙

๒๔.๙๐

๓๑.๗๗

๓๖.๑๗

๒๗.๓๕

๒๔.๘๘

๓๑.๖๒

๓๕.๘๙

๒๗.๗๖

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๖

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ คะแนนเฉลีย่  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

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

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

ภาษาอังกฤษ

๒๗
.๕

๑
๒๘

.๖
๔

๓๑
.๓

๙
๓๑

.๘
๐

ปการศึกษา ๒๕๕๙

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

๕๐ ๖๐

๔๖.๖๗๔๙.๑๓๕๓.๐๙๕๒.๒๙

ปการศึกษา  ๒๕๕๙

ท้ังหมด



 

 ๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย

๖๙.๔๔

๔๖.๓๔

คะ
แน

นแ
ฌ

ลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ปการศึกษา  

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย

๔๕.๗๑

๓๗.๑๔

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ปการศึกษา  

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

๑๙.๔๔ ๒๒.๒๒

๔๔.๔๔

๓๖๓๔.๑๕
๓๙.๐๒

๔๓.๙๐

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ปการศึกษา  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๓

ป  ๒๕๕๘ ป  ๒๕๕๙

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

๔๒.๘๖

๒๘.๕๗

๕๑.๔๓

๕

๓๑.๔๓ ๓๑.๔๓ ๓๔.๒๙

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ปการศึกษา  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖

ป  ๒๕๕๘ ป  ๒๕๕๙

๕ 

 

 

ภาษาอังกฤษ

๓๖.๑๑

๒๔.๓๙

ภาษาอังกฤษ

๕.๗๑ ๘.๕๗

๒๕๕๙



๖ 
 

๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
๑.๗  ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรยีน  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

  



๗ 
 

สวนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย  มีการวิเคราะหผูเรียน  ออกแบบพัฒนาการจัด การ
เรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคํานวณ             
จัดตั้งเกณฑการพัฒนาตามศักยภาพและธรรมชาติการเรียนรูของแตละระดับชั้น มีการคัดกรอง  แยกกลุม            
เสริมทักษะดานภาษาทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สงเสริมทักษะการคิดคาํนวณ  การคิดเลขเร็ว  
การตั้งโจทยปญหา  การคิดวิเคราะห  ทักษะการแกปญหา พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  พัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาทิเชน  DLIT  จัดทาํแผนการพัฒนาที่เนน
ทักษะการใชงานโดยผานกระบวนการคิด  กระบวนการพัฒนาใหมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง         
รักการอาน  รักการเรียนและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง  พัฒนาครูใหมีความสามารถในการนําเทคนิคการสอน     
ที่หลากหลาย  มุงพัฒนาศักยภาพผูเรียน  ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหลงเรียนรูและ
แหลงสืบคนขอมูล  ครูรวมใชเทคนิคการพัฒนาสรางเครือขายการเรียนรู   
 โรงเรียนดําเนินการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี  เสริมภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต  คานิยม
คนไทย  เนนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน  เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย         
จัดเสริมประสบการณที่มุงสูการพัฒนาทักษะชีวิต  เนนการพัฒนาวินัย  ความรับผิดชอบ  การมีจิตสาธารณะ  
แนะนํา ใหแนวทางการดูแลตนเอง  การดูแลครอบครัว  เสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานอาชีพ  ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู  แนะแนวทางเสริมอาชีพ  เสริมความรูการดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  เพื่อเตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
  
๒. ผลการดําเนินการ 
 ในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ตามประเด็นพิจารณา  ๖  ประเด็น  ไดแก 

ผลการวัดสมรรถนะการอาน  เขียน ทุกระดับชั้นอยูในระดับดีเยี่ยม  มีการวัดสมรรถนะการอาน  
เขียนที่เหมาะสมของแตละระดับชั้น  ผูเรียนสามารถอานออก  อานคลอง  ตามมาตรฐานการอานแตละ
ระดับชั้น  มีการพัฒนาทักษะการเขียนสวย   

ผลการประเมินทักษะการคิดคํานวณ  อยูในระดับดีเยี่ยม  มีการนําเทคนิค AAR  เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิด  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะหงาน กิจกรรมตาง ๆ ประยุกตสูสถานการณในชีวิตประจําวัน   

ผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผูเรียน  รอยละ  ๑๐๐  
สามารถสื่อสารผานระบบ  Google  For  Education   

ผลการประเมินความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา  จากพื้นฐานเดิมในป
การศึกษา  ๒๕๕๘  เทียบกับปการศึกษา  ๒๕๕๙  เฉลี่ยอยูในระดับพอใช  จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ดังนี้   มี  ๒  กลุมสาระการเรียนรูที่มีพัฒนาในระดับดีเยี่ยม  คือ  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  และกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ  มี ๑  กลุมสาระการเรียนรู  อยูในระดับดี  คือ  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  มี ๕  กลุมสาระการเรียนรู  ในระดับพอใช  คือ  กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและ



๘ 
 

วัฒนธรรม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร  และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ผลการสอบวัดระดับชาติ  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  
ระดับจังหวัด  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับจังหวัด  คือ คณิตศาสตร
พัฒนาเกินรอยละ  ๓  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  มี  ๒  

จากสถิติการศึกษาตอ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี  
มัธยมศึกษาปท่ี  ๖  รอยละ  ๘๐  ศึกษาตอ
 ในดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ตามประเด็นพิจารณา  
 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับดีเยี่ยม  และ
มีผลการประเมินคานิยม  ๑๒  ประการ  ในระดับดีเยี่ยม  

ผลการประเมินความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย อยูในระดับดีเยี่ยม
ผลการประเมินการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน

ผูเรียนเขารวมในกิจกรรมท่ีพัฒนาสภาพแวดลอมและรวมอนุรักษธรรมชาติ
สภาพแวดลอมผานกิจกรรมตาง ๆ  เชน 
ชีวภาพ  ฯ 

 ผลการประเมินสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  อยูในระดับดีเยี่ยม  มีเพียง  
อยูในระดับดี  คือ  การยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืน  

ท้ังนี้  มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตางๆ ดังนี้
 

ประเด็น 
ความสามารถ 
ในการอาน  
การเขียน 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับดีเยี่ยม) 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

รอ
ยล

ะ

ภาษาอังกฤษ  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรู
สาระการเรียนรูภาษาไทย 

ผลการสอบวัดระดับชาติ  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  มี  ๓  วิชา  ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวา
ระดับจังหวัด  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับจังหวัด  คือ คณิตศาสตร  และผลการสอบวัดระดับชาติ  ป  ๒๕๕๙  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  มี  ๒  วิชา  ไดแก  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
๒  วิชา  ไดแก  วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ   

จากสถิติการศึกษาตอ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  รอยละ  ๑๐๐  และนักเรียนระดับ
ศึกษาตอ 

ในดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ตามประเด็นพิจารณา  ๔  ประเด็น  
การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับดีเยี่ยม  และ

ประการ  ในระดับดีเยี่ยม   
ผลการประเมินความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย อยูในระดับดีเยี่ยม 

นการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  อยูในระดับดีเยี่ยม  
ผูเรียนเขารวมในกิจกรรมท่ีพัฒนาสภาพแวดลอมและรวมอนุรักษธรรมชาติ  ตระหนักและชวยกันดูแล
สภาพแวดลอมผานกิจกรรมตาง ๆ  เชน การดูแลพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  การทําเกษตรแบบอินทรีย  การผลิตน้ําหมัก

ขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  อยูในระดับดีเยี่ยม  มีเพียง  
อยูในระดับดี  คือ  การยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืน   

ท้ังนี้  มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตางๆ ดังนี้ 
  

ผลการประเมิน 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ
 

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕

๕๕.๓๘ ๕๒.๘๙
๕๙.๒๐

๔๖.๙๗

๗๑.๔๓

๖๐

๔๐.๐๐ ๓๘.๘๔
๓๔.๑๑ ๓๓.๓๓

๑๗.๔๖

๔.๖๒
๘.๒๖ ๖.๖๙

๑๙.๗๐
๑๑.๑๑

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ดีเยี่ยม ดี พอใช ตองปรับปรุง

กลุมสาระการเรียนรู

วิชา  ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวา
๖  มี  ๑  วิชา  ท่ีมี
๒๕๕๙  ท่ีมีผลการ
และวิทยาศาสตร  

และนักเรียนระดับ

ประเด็น  ไดแก 
การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับดีเยี่ยม  และ

ความแตกตางและหลากหลาย  อยูในระดับดีเยี่ยม  
ตระหนักและชวยกันดูแล

การดูแลพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  การทําเกษตรแบบอินทรีย  การผลิตน้ําหมัก

ขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  อยูในระดับดีเยี่ยม  มีเพียง  ๑  ประเด็น

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน 
จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

ชั้น ม.๖

๖๐.๒๓

๓๒.๑๖

๗.๖๐
๐.๐๐



 

ประเด็น 
ความสามารถ 
ในการสื่อสาร  
คิดคํานวณ  
และคิดวิเคราะห 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ในการสื่อสาร คิดคํานวณ และคิดวิเคราะห 

ความสามารถ 
ในการใช
เทคโนโลย ี
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ในการใชเทคโนโลยี

 

๐

๑๐
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๙๐

๑๐๐
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ผลการประเมิน 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ

ในการสื่อสาร คิดคํานวณ และคิดวิเคราะห ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ

นการใชเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   จําแนกตามระดับคุณภาพ
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕

๓๗.๕๐

๔๕.๘๓ ๔๘.๐๐
๔๔.๔๔

๖๐.๐๐

๕๒.๕๐
๔๕.๘๓ ๔๔.๐๐

๔๘.๑๕

๓๐.๐๐

๑๐.๐๐ ๘.๓๓ ๘.๐๐ ๗.๔๑ ๑๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐

ดีเยี่ยม ดี พอใช ตองปรับปรุง

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔

๓๕.๐๐

๕๔.๑๗

๗๔.๐๐

๖๒.๙๖

๕๓๕๕.๐๐
๔๕.๘๓

๒๒.๐๐

๓๗.๐๔

๑๐.๐๐

๐.๐๐
๔.๐๐

๐.๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ดีเยี่ยม ดี พอใช ตองปรับปรุง

๙ 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   

 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ 
จําแนกตามระดับคุณภาพ 

๕ ชั้น ม.๖

๖๕.๑๒

๐๐ ๓๒.๕๖

๐๐

๒.๓๓๐.๐๐ ๐.๐๐

ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

๕๓.๓๓

๖๗.๔๔

๔๐.๐๐

๒๗.๙๑

๖.๖๗ ๔.๖๕
๐.๐๐ ๐.๐๐



๑๐ 
 

ประเด็น 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
(ระดับพอใช) 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การงานอาชพีและเทคโนโลยี

ผลการประเมิน 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีข้ึนไป

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   จาํแนกตามระดับคุณภาพ

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๙  จําแนกตามระดับคุณภาพ
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชพีและเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ

รอยละ

ระดับดีข้ึนไป   
จาํแนกตามระดับคุณภาพ 

 
รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

ประเด็น 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
ของผูเรียน 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดานคุณธรรมและจริยธรรม
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รอ
ยล

ะ

ผลการประเมิน 
รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  ปการศึกษา  ๒๕๕๙  จําแนกตามระดับคุณภาพ

 
ผลการประเมิน 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดานคุณธรรมและจริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ – ๖  จาํแนกตามระดับคุณภาพ
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ดีเยี่ยม ดี พอใช ตองปรับปรุง

๑๑ 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดานคุณธรรมและจริยธรรม 
จาํแนกตามระดับคุณภาพ 

 

๕ ชั้น ม.๖

๘๘.๓๗

๑๑.๖๓
๑๔

๐.๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐



๑๒ 
 

ประเด็น 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
ของผูเรียน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
ของผูเรียน 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดานความภูมิใจในทองถ่ินและ
ความเปนไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

ผลการประเมิน 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน

การมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติ  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ – ๖  จาํแนกตามระดับคุณภาพ

 

 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดานความภูมิใจในทองถ่ินและ

ความเปนไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ – ๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ
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รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

จาํแนกตามระดับคุณภาพ 

 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดานความภูมิใจในทองถ่ินและ 
จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
ของผูเรียน 

รอยละผลการประเมินนักเรียนดานการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุมกัน

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
ของผูเรียน 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
ของผูเรียน 

๑๐๐

รอ
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ชั้น ม

๑๐๐

ผลการประเมิน 
รอยละผลการประเมินนักเรียนดานการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุมกัน  และความเปนธรรมตอสังคมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ – ๖  ท่ีอยูในระดับดีเยี่ยม
 

 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 

 
รอยละของนักเรียนท่ีมีน้ําหนัก สวนสูง 

และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
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รอยละผลการประเมินนักเรียนดานการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  
และความเปนธรรมตอสังคมของนักเรียน 

อยูในระดับดีเยี่ยม 

 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
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๑๔ 
 

๓. จุดเดน 
 ผูเรียน รอยละ  ๑๐๐  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สื่อสารผานระบบ  Google  
For  Education  แสวงหาความรูไดดวยตนเอง  สรางผลงานจากสื่อเทคโนโลยี 

ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  มีสมรรถนะทางกายท่ีสมบูรณ  ตามเกณฑ  ตระหนักและชวยกัน
ดูแลสภาพแวดลอมผานกิจกรรมตาง ๆ  เชน การดูแลพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  การทําเกษตรแบบอินทรีย  การผลิตน้ํา
หมักชีวภาพ  ฯ  การปลูกขาว  การทํากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

จากสถิติการศึกษาตอ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  รอยละ  ๑๐๐  และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี  ๖  รอยละ  ๘๐  ศึกษาตอ  
๔. จุดควรพัฒนา 

ผลการประเมินความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา  มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
และผลการสอบวัดระดับชาติ  ยังไมถึงเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด    



๑๕ 
 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม  ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา  นโยบาย  กลยุทธ  
จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด  แนวทางการพัฒนา  แนวโนมตลาดแรงงาน  
แนวโนมความตองการพัฒนาของชุมชน  นําผลการจัดการศึกษาที่ผานมา  ประกอบสรางสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ผานเทคนิค  
SWOT  Analysis  และเทคนิคการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  PLC  ประสานกับ
เทคนิคการพัฒนางานโดยการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  AAR  จัดประชุมรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา  ระดมความคิดเห็น  ศึกษาปจจัยที่เปน
โอกาส  อุปสรรค  รวมวางแผนกําหนดเปาหมายการพัฒนา  ปรับวิสัยทัศน  กําหนดพันธกิจ กลยุทธการจัด
การศึกษา  เพื่อเปาหมายการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ  ใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการพัฒนา  จัดสรรทรัพยากร  จัดสรร
งบประมาณ  มอบหมายงาน  จัดผูรับผิดชอบ  ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไว  มีการดําเนินการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน 
  
๒. ผลการดําเนินการ 
 มีการกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศนและพันธกิจที่สอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการพัฒนาของ
สถานศึกษา  นโยบาย  กลยุทธ  จุดเนนของหนวยงานตนสังกัด  จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน 
 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  แผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  มีการจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง  
ID – PLAN  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีความรูความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตําแหนง  จัดทํา
แผนพัฒนาสารสนเทศที่ถูกตอง  ครบถวน  ทันสมัย  นําประยุกตใชได  ดําเนินการอยางเปนระบบ  และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชวีิต 
 จัดวางแผนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และสรางเครือขาย
การพัฒนาโดยใชกระบวนการมีสวนรวม  รวมวางแผน  รับทราบผลการดําเนินงาน  ติดตามนิเทศการ
ดําเนินงาน  และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
 มีการกํากับติดตาม  นิเทศ  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  เปนระบบและ
ตอเนื่อง  เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของรวมปรับปรุง  กําหนดเกณฑการประเมินผล  จัดการศึกษา 
 ใชรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  ยึดหลักธรรมภิบาล  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 มีการวางแผนระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
ท้ังนี้  มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตางๆ ดังนี้

วิธีการพัฒนา 
มีเปาหมาย วิสัยทัศนและ
พันธกิจ 

รายงานการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค  ประจําปงบประมาณ  
จัดทํา  

การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนประชารัฐ  ปงบประมาณ  
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ  เพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเนนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   

การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

แผนพัฒนาตนเอง  
รายงานผลการพัฒนาตนเอง  
จํานวนครั้งท่ีครูไดรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

ท้ังนี้  มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตางๆ ดังนี้ 
ผลการพัฒนา 

รายงานการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT   Analysis   
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

  SWOT    มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนประชารัฐ  ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ  เพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเนนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา    
แผนพัฒนาตนเอง  ID – PLAN   ( ๑ แผน ตอ ปการศึกษา
รายงานผลการพัฒนาตนเอง  SAR  ครู 
จํานวนครั้งท่ีครูไดรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

๐, ๐.๐๐% ๔, ๑๗.๓๙

๗, ๓๐.๔๓%๑๒, ๕๒.๑๗%

ยังไมเคยไดรับการพัฒนา ๑ ครั้ง/ภาคเรียน

๒ ครั้ง/ภาคเรียน มากกวา ๒ ครั้ง

 
 

 

 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ  เพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเนนตามแนวทางการ

ตอ ปการศึกษา ) 

 

๓๙%

ภาคเรียน

ครั้ง/ภาคเรียน



 

วิธีการพัฒนา 
การมีสวนรวม 
ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
มีการนิเทศ  กํากับ  
ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัด
การศึกษา 

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
 
รอยละของครูท่ีไดรับการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลจากผูบริหาร

๓. จุดเดน 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ  โรงเรียนใชเทคนิคท่ีหลากหลาย  เชน  
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  AAR  
and  Mentoring  การประชุมกลุม  
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน  
ไดมีสวนรวมในการดําเนินการกําหนดเปาหมาย  กํากับติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงาน  และรับทราบ
รายงานผลการจัดการศึกษา   
 
๓. จุดควรพัฒนา 
 การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา  
 การทําขอตกลงการพัฒนา  
  
  

๐

ผลการพัฒนา 
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 

รอยละของครูท่ีไดรับการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลจากผูบริหาร

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ  โรงเรียนใชเทคนิคท่ีหลากหลาย  เชน  
AAR  การปฏิรูปการจัดการศึกษาผานกระบวนการนิเทศแบบ  

การประชุมกลุม  การประชุมเครือขายผูปกครอง  การประชุมคณะกรรมการสถานศึ
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน  เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เนินการกําหนดเปาหมาย  กํากับติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงาน  และรับทราบ

มรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา   
การทําขอตกลงการพัฒนา  MOU  กับหนวยงานอ่ืน 

 

๐, ๐.๐๐% ๐, ๐.๐๐% ๖, ๒๖.๐๙%

๑๗, ๗๓.๙๑%

ยังไมเคยไดรับการนิเทศ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน

๒ ครั้ง/ภาคเรียน มากกวา ๒ ครั้ง/

๑๗ 

รอยละของครูท่ีไดรับการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลจากผูบริหาร 

 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ  โรงเรียนใชเทคนิคท่ีหลากหลาย  เชน   
การปฏิรูปการจัดการศึกษาผานกระบวนการนิเทศแบบ  Coaching  

การประชุมเครือขายผูปกครอง  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เนินการกําหนดเปาหมาย  กํากับติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงาน  และรับทราบ

%

ภาคเรียน

/ภาคเรียน



๑๘ 
 

  



๑๙ 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 
๑. กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
 โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยการดําเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย ดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

๑.  สามารถวิเคราะห  สังเคราะห  สรุป
ความคิดรวบยอดคิดอยางเปนระบบและมี
ความคิดแบบองครวม 
๒.  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ตามเกณฑ 
๓. มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ 
๔.  ผูเรียนรอยละ ๗๕  ขึ้นไปสามารถใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารไดในระดับดีขึ้นไป 
๕.  มีแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู 
๖.  มีแผนการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางหลากหลายและเหมาะสม
กับผูเรียนเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง
และสามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๓๒  ผานเกณฑ
ประเมินการวิเคราะห  สังเคราะห มี
วิจารณญาณในระดับดีข้ึนไป 
๒. ผูเรียนรอยละ  ๕๖.๙๔  มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตั้งแต ๓  
ขึ้นไป 
๓. คะแนนผลการสอบรวบยอดระดับชาติ 
(O-net)  ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙  ที่  
๓๖.๒๖  มีพัฒนาการ, ม.๖ ปการศึกษา 
๒๕๕๘  ที่  ๓๐.๑๗  ไมมีพัฒนาการ 
๔.  ผูเรียนรอยละ  ๖๓.๗๒  สามารถใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารไดในระดับดีขึ้นไป 
๕.  ครูรอยละ  ๙๑.๓ ผานการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู  
๖.  ครูรอยละ  ๑๐๐  มีแผนการสอน
สอดคลองกับหลักสูตรและธรรมชาติของ
ผูเรียน   
๗.  แผนการสอนรอยละ ๑๐๐ ผาน
เกณฑการประเมินประสิทธิภาพ 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

๑.นักเรียนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  ไดรับ
การสอนเสริมแบบติวเขมและการกวด
วิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
และมีผลการทดสอบขอสอบ คะแนนผาน
เกณฑเฉลี่ยรอยละ ๕๐ ทุกคนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยูใน
เกณฑระดับสูงกวาคาเฉลี่ยกลางอยาง
นอยรอยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๒. นักเรียน มีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมโครงการรอยละ ๘๐ 

๑. นักเรียน ม.๓  และ ม.๖  รอยละ 
๑๐๐  ไดรับการสอนเสริมแบบติวเขม
และการกวดวิชาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
๒. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ตั้งแต ๓  ขึ้นไปของผูเรียน ม.๓ ที่รอยละ  
๖๒.๕  ผูเรียน ม.๖ ที่รอยละ ๔๔.๑๙ 
๓. คะแนนผลการสอบรวบยอดระดับชาติ 
(O-net)  ม.๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙  ที่  
๓๖.๒๖  มีพัฒนาการ, ม.๖ ปการศึกษา 



๒๐ 
 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
 
 

๒๕๕๘  ที่  ๓๐.๑๗  ไมมีพัฒนาการ 
๔. ครูรอยละ ๑๐๐  ไดรับการนิเทศ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญอยางมีประสิทธิภาพ 
๕. ครูรอยละ ๙๑.๓  มนีวัตกรรม
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนที่เพียงพอ 
๖. ครรูอยละ ๙๑.๓ ไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการผลิต  ใชสื่อเพ่ือใช
พัฒนาการสอนไดอยางมปีระสิทธิผล 
๔.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

โครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพ 

๑. การจัดการเรียนการสอนเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑.๑ ตรวจสอบความรูพื้นฐานของผูเรียน 
ความถนัดและจัดกิจกรรมปรับความ
พรอมตามความเหมาะสมของผูเรียน 
๑.๒ เตรียมการสอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตร โดยเนนคุณธรรม  คุณลักษณะ
ที่ดีของผูเรียนเปนสําคัญ 
๑.๓ จัดกิจกรรมหลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติของผูเรียน 
๑.๔ จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดย
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติ  คนควา  สังเกต 
วิเคราะห สังเคราะห และสามารถสรางองค
ความรูไดดวยตนเอง 

๑. ครูรอยละ  ๗๐  จัดทําแผนการสอน
ที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการ
พัฒนาคุณธรรม 
๒. นักเรียนรอยละ ๘๔.๒๕  ผานเกณฑ
การประเมินคุณธรรมพื้นฐาน  ๑๒  
ประการในระดับดีขึ้นไป 
๓. โรงเรียนผานเกณฑการประเมิน
โรงเรียนคุณภาพ 
๔. ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ ๘๙ มี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
โครงการระดับดีขึ้นไป 

๒. จุดเดน 
 ครูมุงม่ันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 มีอุปกรณเพียงพอในการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 การมีสวนรวมในการพัฒนาเกณฑการนิเทศ  กํากตัิดตามและประเมินผลแผนการจัดการเรียนการสอน 
 
๓. จุดควรพัฒนา 
 ควรใชกระบวนการนิเทศแบบ  Coaching  and  Mentoring  ในการพัฒนางาน 
 ควรจัดกิจกรรมท่ีเนนการคิด  วิเคราะห  นําสูการปฏิบัติจริง แบบบูรณาการการเรียนรู 
 ควรนําเทคนิคการสอน STEM  ศึกษา  มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 การวางแผนอัตรากําลัง  ควรเตรียมการเพื่อขออัตรากําลังทดแทนในกลุมสาระการเรียนรูที่ขาดแคลน   



๒๑ 
 

มาตรฐานท่ี  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการและผลการดําเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินงาน 
โรงเรียนประเมินคุณภาพภายในตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ๘  ประการ 
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษามุนเนนคุณภาพตามมาตรฐาน 
๓. จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศท่ี
เปนระบบ 
๔. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๕. ดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
๖. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
๗. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
๘. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๗๕

๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๖๕

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๖๕

๐.๐๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐

องค ๑ กําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา

องค ๒ จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษามุงเนนคุณภาพตาม

มาตรฐาน

องค ๓ จัดการและบริหารขอมูล
สารสนเทศทีเ่ปนระบบ

องค ๔ จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา

องค ๕ ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

องค ๖ ประเมินคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา

องค ๗ จัดทํารายงานประจําปที่เปน
การประเมินคุณภาพภายใน

องค ๘ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง

เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ และปการศึกษา ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



๒๒ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินงาน 
 

การมีสวนรวมรับผิดชอบของผูท่ีมีสวน
เก่ียวของทุกฝายรวมรับผิดชอบ 
ตอผลการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ความพึงพอใจตอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
 

 
๒. จุดเดน 
 โรงเรียนเห็นความสําคัญในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีการสรางความ
เขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตอผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา  มีการ
มอบหมายผูรับผิดชอบ  และรวมกันวิเคราะหลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  มีการดําเนินงานตามองคประกอบท้ัง  
๘  ดานของการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  มีการตรวจสอบและประเมินผลงานการพัฒนาสมํ่าเสมอ 
 
๓. จุดควรพัฒนา 
 ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนทําใหตองกําหนด
มาตรฐานของโรงเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันฯ  การประกาศใชมาตรฐานใหมไมอยูในหวงเวลาท่ี
เหมาะสม  สงผลใหตองมีการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  รูปแบบของการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ
ประจําป  ไมสอดคลองกับเกณฑเปาหมายตามคามาตรฐานใหม 

๘๘.๐๐

๘๗.๖๐

๙๒.๔๐

๘๙.๖๐

๙๑.๔๓

๘๘.๐๐

๙๐.๔๓

๙๔.๐๐

๐.๐๐ ๒๐.๐๐๔๐.๐๐๖๐.๐๐๘๐.๐๐๑๐๐.๐๐

การดําเนินงานฝายวิชาการ

การดําเนินงานฝายอํานวยการ

การดําเนินงานฝายกิจการ… 

การดําเนินงานฝายบริหารทัว่ไป

การบริหารงานของผูบริหาร

ความพึงพอใจดานคุณภาพการ… 

ความพึงพอใจดานคุณลักษณะ… 

ความเชื่อมั่นตอคุณภาพของ… 

เปรียบเทียบผลการประเมินการจัด

การศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Linear (ปีการศึกษา ๒๕๕๙)



๒๓ 
 

 ในการจัดทําสารสนเทศเพ่ือการบริหารขอมูลใหเปนระบบ  ยังขาดการประสานขอมูล  และการระบุ
ความตองการเพ่ือจัดทําสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  ปจจุบันไดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเทคโนโลยี
ชวยในการบริหารสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา  เริ่มใชในปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 ในการนิเทศ และประเมินผล  ยังขาดการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือใหเกิดการพัฒนา  แบบประเมิน/แบบ
นิเทศ  ยังไมครอบคลุมทุกงาน ทุกฝาย 
  



๒๔ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ  ดีเยี่ยม  
 
 จากผลการดําเนินงาน  โครงการและกิจกรรมตาง ๆ  สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน  จากผลสรุปโดยยอ  ไดระดับ  ดีเยี่ยม  ทั้งนี้  
เพราะมาตรฐานที่  ๑  ผลการจัดการศึกษา  อยูในระดับดี  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ   จัด
การศึกษา  อยูในระดับ  ดีเยี่ยม  มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  อยู
ในระดับดี  มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยูในระดับ  ดีเยี่ยม 

ทั้งนี้  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  เปนไปตามปญหาและ
ความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน  สอดคลองกับนโยบาย  กลยุทธ  จุดเนนการพัฒนา ที่เกิดจากการ
วิเคราะหรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  ชุมชนและทองถิ่น  จนมีผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนในระดับ  ดีเยี่ยม  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  มีสมรรถนะการอาน  เขียน ทุกระดับชั้นอยูใน
ระดับดีเยี่ยม  มีผลการประเมินทักษะการคิดคํานวณ  อยูในระดับดีเยี่ยม  ผูเรียนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี  ผูเรียนมี
คุณลักษณะและคานิยมที่ดีอันดีงามของคนไทย  มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น  มีทักษะชีวิต  ในระดับดีเยี่ยม   

การประเมินความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา  จากพื้นฐานเดิมในปการศึกษา  
๒๕๕๘  เทียบกับปการศึกษา  ๒๕๕๙  เฉลี่ยอยูในระดับพอใช  จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้   มี  
๒  กลุมสาระการเรียนรูที่มีพัฒนาในระดับดีเยี่ยม  คือ  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  และกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ  มี ๑  กลุมสาระการเรียนรู  อยูในระดับดี  คือ  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
มี ๕  กลุมสาระการเรียนรู  ในระดับพอใช  คือ  กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ผลการสอบวัดระดับชาติ  ระดับมัธยมศึกษาปที่  ๓  มี  ๓  วิชา  ที่มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวา
ระดับจังหวัด  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาปที่  ๖  มี  ๑  วิชา  ที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับจังหวัด  คือ คณิตศาสตร  และผลการสอบวัดระดับชาติ  ป  ๒๕๕๙  ที่มีผลการ
พัฒนาเกินรอยละ  ๓  ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่  ๓  มี  ๒  วิชา  ไดแก  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖  มี  ๒  วิชา  ไดแก  วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ   

ในดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  มีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยูใน
ระดับดีเยี่ยม  ผูบริหารมีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนโดยกระบวนการการมีสวน
รวม  มีการวางเปาหมายจากผลการประเมินที่ผานมา  ตั้งเปาหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
และปรับปรุงผลงานใหไดมาตรฐาน  ครูทุกคนมีการวางแผนการพัฒนาตนเอง  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีผลการประเมินอยูในระดับดี  ครูวางแผน  วิเคราะห  ออกแบบการจัดการเรียนรู  จัด
กิจกรรมการเรียนรู  ใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย  วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  ติดตาม  ตรวจสอบ  
ชวยเหลือนักเรียนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีการประเมินผลจากสภาพจริง  สถานศึกษารวมกับ
ผูเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม  ผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษามีความ
มั่นใจในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  



๒๕ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน ๓.๖๗ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ๓.๓๓ 
 ๑. ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  

ตามเกณฑของแตละระดับชั้น  
๔ 

๒. ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหา  

๔ 

๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๔ 
๔. ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๒ 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ๒ 
๖. ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน  ๔ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  ๔.๐๐ 
 ๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
๔ 

๒. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  ๓.๗๕ 
๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ๔ 
๔. สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  ๔ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  ๓.๖๙ 
 ๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  ๔ 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ๔ 
    ๒.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียน 
รอบดานทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

๔ 

    ๒.๒  การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

๔ 

    ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  ๓ 
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอ 
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

๔ 

๓. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

๓ 

๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ๔ 
 
 
 



๒๖ 
 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๓.๓๓ 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม ๓ 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น ๓ 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

๔ 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ๔ 
 การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ใหดียิ่งขึ้น 
๔ 

สรุปภาพรวม ๓.๖๗ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

สวนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความตองการชวยเหลือ 
 
 รายงานประจําปของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไปวิเคราะห  
สังเคราะหเพื่อสรุปการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๔ ป)  และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

ดังนั้น จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน  จุด
ควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน  พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือไดดังนี้ 
 
สรุปผล 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ดานคุณภาพผูเรียน 

๑. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สมรรถนะ
ทางกายและจิตสังคมที่ดี ผูเรียน รอยละ  
๑๐๐  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สื่อสารผานระบบ  
Google  For  Education  แสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง  สรางผลงานจากสื่อ
เทคโนโลยี 

๒. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  มี
สมรรถนะทางกายที่สมบูรณ  ตามเกณฑ  
ตระหนักและชวยกันดูแลสภาพแวดลอม
ผานกิจกรรมตาง ๆ  เชน การดูแลพื้นที่
รับผิดชอบ  การทําเกษตรแบบอินทรีย  
การผลิตน้ําหมักชีวภาพ  ฯ  การปลูกขาว  
การทํากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 

๑. จากสถิติการศึกษาตอ  นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่  ๓  รอยละ  ๑๐๐  และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่  ๖  รอยละ  
๘๐  ศึกษาตอ 

ดานคุณภาพผูเรียน 
๑. ผลการประเมินความกาวหนาทางการเรียน

ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน    และผลการสอบวัดระดับชาติ  
ยังไมถึงเกณฑมาตรฐานที่กําหนด   

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยาง
เปนระบบ  โรงเรียนใชเทคนิคที่หลากหลาย  
เชน  การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  AAR  
การปฏิรูปการจัดการศึกษาผาน
กระบวนการนิเทศแบบ  Coaching  and  

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา 

๑. การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนได
สวนเสียในการจัดการศึกษา   

๒. การทําขอตกลงการพัฒนา  MOU  กับ
หนวยงานอื่น 

 



๒๘ 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
Mentoring  การประชุมกลุม  การประชุม
เครือขายผูปกครอง  การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  การประชุม
คณะกรรมการนักเรียน  เพื่อใหผูมีสวน
เกี่ยวของมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการกําหนดเปาหมาย  กํากับติดตาม  
ประเมินผลการดําเนินงาน  และรับทราบ
รายงานผลการจัดการศึกษา   

ดานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๑. ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ตั้งใจมุงมั่น
ในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ 

๒. ครูจัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหนักเรียน
แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวย
ตนเองอยางสม่ําเสมอ 

๓. ครูกระตุนศักยภาพการคิด  จัดกิจกรรมให
นักเรียนเรียนรูจากการคิด  ไดปฏิบัติจริง  
เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

๔. ครูและนักเรียนรวมกันจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู 

๕. มีอุปกรณสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ 

๖. การมีสวนรวมในการพัฒนาเกณฑการนิเทศ  
กํากับ  ติดตามและประเมินผลแผนการ
จัดการเรียนการสอน 

ดานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๑. ควรใชกระบวนการนิเทศแบบ  Coaching  
and  Mentoring  ในการพัฒนางาน 

๒. ควรจัดอบรมการทํากิจกรรมที่เนนการคิด  
วิเคราะห  นําสูการปฏิบัติจริง แบบบูรณาการ
การเรียนรู 

๓. ควรนําเทคนิคการสอน STEM  ศึกษา  มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๔. การวางแผนอัตรากําลัง  ควรเตรียมการเพื่อ
ขออัตรากําลังทดแทนในกลุมสาระการเรียนรู
ที่ขาดแคลน  และประสานหนวยงานตนสังกัด 

 

ดานการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามองคประกอบ
ของงานประกันคุณภาพภายในอยางครบถวน  มี
รูปแบบคณะกรรมการรวมกันวิเคราะหและพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง  โรงเรียนเห็นความสําคัญในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มีการสรางความเขาใจและใหความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตอผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัด

ดานการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
๑. ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนทําให
ตองกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนให
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันฯ  การ
ประกาศใชมาตรฐานใหมไมอยูในหวงเวลาที่
เหมาะสม  สงผลใหตองมีการปรับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา  รูปแบบของการเชื่อมโยง



๒๙ 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
การศึกษา  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ  และ
รวมกันวิเคราะหลักษณะงานที่รับผิดชอบ  มีการ
ดําเนินงานตามองคประกอบทั้ง  ๘  ดานของการ
ประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลงานการพัฒนาสม่ําเสมอ 
 

แผนปฏิบัติการประจําป  ไมสอดคลองกับ
เกณฑเปาหมายตามคามาตรฐานใหม  การ
จัดทํานโยบายใหม  ควรดําเนินการในหวง
เวลาที่ไมกระทบการจัดการเรียนการสอน   

๒. ในการจัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหารขอมูล
ใหเปนระบบ  ยังขาดการประสานขอมูล  และ
การระบุความตองการเพื่อจัดทําสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน  ปจจุบันไดมีการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการเพ่ือนําเทคโนโลยีชวยในการบริหาร
สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา  เริ่มใชในป
การศึกษา  ๒๕๖๐ 

๓. ในการนิเทศ และประเมินผล  ยังขาดการให
ขอมูลยอนกลับเพื่อใหเกิดการพัฒนา  แบบ
ประเมิน/แบบนิเทศ  ยังไมครอบคลุมทุกงาน 
ทุกฝาย 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การสงเสริมพัฒนาบุคลากร  แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย  โดยการใชเครือขาย
ชุมชนแหงการเรียนรู  

๒. การวัดผลประเมินผล  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การดูแลแกไขปญหา
ผูเรียนที่เปนระบบ 

๓. การวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  แนะแนวนักเรยีน  การอบรมเชิงจิตวิทยา  การดูแลวัยรุน
แกผูปกครองและครูที่ปรึกษา 

 
ความตองการและการชวยเหลือ 

๑. การจัดสรรบุคลากรทดแทนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  เชน  สังคมศึกษา  (ทดแทนเกษียณ สิ้น
ปงบประมาณ ๒๕๖๐)  ภาษาไทย  (ทดแทนเกษียณ สิ้นปงบประมาณ ๒๕๖๑)   

๒. การจัดสรรบุคลากรสนับสนุน  เชน  นักการภารโรง   
๓. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 

๒๑  เชน  เสริมทักษะการคิด  การบูรณาการการเรียนรู  การจัดการเรียนรวม 
๔. การสรางขอสอบที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  การจัดทําคลังขอสอบ 
๕. การลดการใชงานวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  การใชงานระบบ E-office   
๖. ลดภาระการรายงานขอมูลที่ซ้ําซอนกัน  ในการรายงานขอมูลผานทางระบบตาง ๆ  ควรประสาน 
๗. การทดสอบวัดความรูในระดับชาติ  ควรจัดกลุมการทดสอบตามหลักสูตรและศักยภาพผูเรียน 



๓๐ 
 

๘. การสนับสนุนการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณ  ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในการพัฒนาหองเรียน
คุณภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก 

๙. การจัดอบรมพัฒนาในชวงวันหยุดราชการหรือชวงปดภาคเรียน 
 
 
 



สวนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

  -ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กําหนดคาเปาหมาย/อัตลักษณ/เอกลักษณ 
 -คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการเขียนรายงานประจําปของสถานศึกษา 
 -ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
       โดยผูทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจําปของสถานศึกษา 

 





 

 

เรื่องใหใชมาตรฐานและคาเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  

 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน  
๑  ประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ
๑ ประกาศเมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๓  
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศเมื่อวันที่  
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศเมื่อวันที่ 
สอง ไดกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ลักษณและจุดเนน และจากประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
เปาหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศ  ณ  วันที่  
ขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๙  
ภายใน  จาก  ๑๕  มาตรฐาน  เปน  ๔มาตรฐาน
และคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใหสอดคลองกับหนวยงานตนสังกัด  ดวย
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูมีสวนเกี่ยวของ
ดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
เอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 
    ประกาศ  ณ   วันที่   
 

 
 
     
     
 
ลงนามเห็นชอบ 
 
    (นายนิพนธ  คําสิงห
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 

                                
 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ประกาศโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 
ใชมาตรฐานและคาเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน  
ประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 

๒๕๕๓  ฉบับที่  ๒  ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศเมื่อวันที่  ๑๑ตุลาคม  ๒๕๕๙ ฉบับที่  ๓  ประกาศคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง ไดกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ลักษณและจุดเนน และจากประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘  เรื่องการใชม
เปาหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ตลุาคม ๒๕๕๙ ตามมติคณะกรรมการการศึกษา

๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ใหปรับปรุงมาตรฐานการประกันคุณภาพ
มาตรฐาน  ดังนั้น  โรงเรียนคูซอดประชาสรรคจึงประกาศใชม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใหสอดคลองกับหนวยงานตนสังกัด  ดวย
และผูมีสวนเกี่ยวของ  เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานสงเสริม  สนับสนุ

ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๖   เดือน ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๙

   (นายสมยศ  หลักบุญ) 
  ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค

นิพนธ  คําสิงห)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                ลงนามเห็นชอบ 

(นายฤทธา  นันทพันธ) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

ใชมาตรฐานและคาเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน  ๓  ฉบับคือ  ฉบับที่  
. ๒๕๕๓ หมวด  ๒  สวนที่ 

ฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
ประกาศคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่

สอง ไดกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ตลอดทั้งอัต
เรื่องการใชมาตรฐานและคา
ตามมติคณะกรรมการการศึกษา

ใหปรับปรุงมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใหสอดคลองกับหนวยงานตนสังกัด  ดวยความเห็นชอบของ
เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานสงเสริม  สนับสนุนและรวม

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตาม

๕๙ 

ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 



กําหนดคาเปาหมายการพฒันาคุณภาพของมาตรฐานและตัวบงชี ้
โรงเรียนคูซอดประชาสรรคปการศกึษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

คาน้ําหนัก(คะแนน) กําหนดคาเปาหมาย
การพัฒนาคุณภาพ

ของมาตรฐาน 
และตัวบงชี ้

ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

เกณฑ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ๒ ๓ ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (๖) ๓ ดี 
 ๑) ความสามารถในการอาน  เขียน การสื่อสารและการคิด

คํานวณตามเกณฑของแตและระดับชั้น 
 ๓ ดี 

 ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

 ๓ ด ี

 ๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๓ ดี 

 ๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๓ ดี 

 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

 ๒ พอใช 

 ๖) ความพรอมในการศึกษาตอ  การฝกงานหรือการทํางาน  ๓ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน (๔) ๓ ดี 

 ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด   
โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ๓ ดี 

 ๒) ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  ๓ ดี 

 ๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ๓ ดี 

 ๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา 

๔ ๓ ดี 

 ๑) การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

 ๓ ดี 

 ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ((๔))  ดี 
  ๒.๑) การวางแผนและการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน

คุณภาพ  ของผูเรียนรอบดานทุกกลุม 
 ๓ ดี 

  ๒.๒) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
มีความรูความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตําแหนง 

 ๓ ดี 

  ๒.๓) บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง  ครบถวน  
ทันสมัย  นําไปประยุกตใชไดและดําเนินการอยางเปนระบบ 

 ๓ ดี 

  ๒.๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 ๓ ดี 



มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

คาน้ําหนัก(คะแนน) กําหนดคาเปาหมาย
การพัฒนาคุณภาพ

ของมาตรฐาน 
และตัวบงชี ้

ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

เกณฑ
คุณภาพ 

 ๓) การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายและการรวมรับผิดชอบ
ตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 ๓ ดี 

 ๔) การกํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปน
สําคัญ 

๓ ๓ ดี 

 ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคน 

มีสวนรวม 

 ๓ ดี 

 ๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ทองถิ่น 

 ๓ ดี 

 ๓) การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๔ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ๑ ๓ ดี 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  ภาพรวมทั้ง  ๔  มาตรฐาน  ๑๐  ตัวบงชี้   
มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  อยางนอยรอยละ  ๙๐ 

 
  



 

 

คําสั่งโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 
ที่   ๒๕๔ /  ๒๕๕๙ 

เรื่อง   แตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน  ๓  ฉบับ คือ 
ฉบับที่  ๑  ประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด  ๒  สวนที่ ๑ ประกาศเมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๓  ฉบับที่  ๒  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศเมื่อวันที่  ๑๖  
กุมภาพันธ ๒๕๕๔  ฉบับที่  ๓  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศ
เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ไดกําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนน และ
จากประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  เรื่อง การใชมาตรฐานและคาเปาหมายของ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๙  โรงเรียนคูซอดประชาสรรคจึง
กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๙ใหสอดคลองกับหนวยงานตนสังกัด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและผูมีสวน
เกี่ยวของกับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนและติดตามตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน  บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตาม
มาตรฐานและตัวบงชี้  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับผิดชอบการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการอํานวยการ 
 ๑. นายสมยศ  หลักบุญ    ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธาน 
 ๒. นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน  รองผูอํานวยการ   รองประธาน 
 ๓. นายสุรชัย  การะเกษ   รองผูอํานวยการ   รองประธาน 
 ๔. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ   หัวหนาฝายวิชาการ  กรรมการ 
 ๕.  นายวิจัย  พวงอก    หัวหนาฝายอํานวยการ  กรรมการ 
 ๖. นายชินโชติ  พรหมพิลา   หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 ๗. นายศิลา  มีสุข     หัวหนาฝายกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๘. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร  งานแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นางสาวสุภาพัช  สระโสม  งานประกันคุณภาพ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓) นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 



๒)คณะกรรมการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที่  ๑  ดานคุณภาพของผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่  ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ๑ .นางยุพาวดี  ขาววิเศษ  หัวหนาฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ                     
 ๒. นางสาวแพรฝาย  ชัยชาญ งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ศึกษามาตรฐานตางๆ วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือเก็บขอมูล ประสานงานบุคคลที่เก่ียวของ รวบรวม
และวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสรุปรายงานจัดรูปเลมเอกสารรายงานการประเมิน รายงานผลความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้  โดยจัดแฟมงานนําเสนอตอฝายบริหาร ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  แยกตามตัว
บงชี้ยอย ดังนี้ 
ที ่ ตัวบงชี้ยอย ผูรับผิดชอบ 
๑) ความสามารถในการอาน  การเขียน  การ

สื่อสารและการคิดคํานวณ  ตามเกณฑของแต
ละระดับชั้น 

นางสุดาพร  บุญทา  หัวหนากลุมสาระฯ ภาษาไทย 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา 

นางจารุวัฒน  ไวทยะเสวี  กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรูสู
ศตวรรษ ๒๑ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯ  ๘  กลุม 

๓) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

นางสาวสุภาพัช  สระโสม , นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร 
กลุมสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนฯ 

๔) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

นางณัฐธยาน  ดวงแกว  งานหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ 

นางสาวแพรฝาย  ชัยชาญ  งานวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

๖) ความพรอมในการศึกษาตอ  การฝกงานและ
การทํางาน 

นายดุลยเทพ  ไกรรักษ งานแนะแนวการศึกษา 
นายณัฎฐ  ณฐภัทร  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
ตัวบงชี้ที่  ๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 ๑ .นายศิลา  มีสุข   หัวหนาฝายกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ                     
 ๒. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว  งานสภานักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ศึกษามาตรฐานตางๆ วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือเก็บขอมูล ประสานงานบุคคลที่เก่ียวของ รวบรวม
และวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสรุปรายงานจัดรูปเลมเอกสารรายงานการประเมิน รายงานผลความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้  โดยจัดแฟมงานนําเสนอตอฝายบริหาร ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  แยกตามตัว
บงชี้ยอย ดังนี้ 
ที ่ ตัวบงชี้ยอย ผูรับผิดชอบ 
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด  โดยไมขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

นายศิลา  มีสุข  ฝายกิจการนักเรียน 
นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว  งานสภานักเรียน 

๒) ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย นายเจนวิทย  จันทรหนองสรวง  กลุมสาระฯ สังคมศึกษา 
นายเดชณรงค  คําสิงห  นักศึกษาฝกประสบการณ 

๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

นายชินโชติ  พรหมพิลา  งานชุมชนและภาคีเครือขาย 



ที ่ ตัวบงชี้ยอย ผูรับผิดชอบ 
๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม นายกฤษณชล  ไฝจิตร  กลุมสาระฯ สุขศึกษา  

นายกิตติชัย  สิงหโสดา  งานยาเสพติด 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 ๑ .นายสมยศ  หลักบุญ  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน รองผูอํานวยการโรงเรียนฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสุรชัย  การะเกษ  รองผูอํานวยการโรงเรียนฯ รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางสาวอุดมจินดา  เสนา หัวหนางานบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 ๕. นางสุดาพร  บุญทา  งานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 ๖. นายพีรธร  คําลวน  งานธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นายวิทยา  พิมพภาค  งานธุรการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที ่ศึกษามาตรฐานตางๆ วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือเก็บขอมูล ประสานงานบุคคลที่เก่ียวของ รวบรวม
และวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสรุปรายงานจัดรูปเลมเอกสารรายงานการประเมิน รายงานผลความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้  โดยจัดแฟมงานนําเสนอตอฝายบริหาร ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  แยกตามตวั
บงชี้ยอย ดังนี้ 
ที ่ ตัวบงชี้ยอย ผูรับผิดชอบ 
๑) การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจที่

สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
นายสมยศ  หลักบุญ  ผูอํานวยการโรงเรียน 
นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน  รองผูอํานวยการฯ ฝายวิชาการ 
นายสุรชัย  การะเกษ  รองผูอํานวยการฯ ฝายบริหารทั่วไป 
นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร  งานแผนงานและประกันคุณภาพ

๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

นายสมยศ  หลักบุญ  ผูอํานวยการโรงเรียน 

 ๒.๑) การวางแผนและการดําเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เนนคุณภาพ  ของผูเรียนรอบดาน
ทุกกลุม 

นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน  รองผูอํานวยการฯ ฝายวิชาการ 
นางยุพาวดี  ขาววิเศษ  หัวหนาฝายวิชาการ 

 ๒.๒) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรูความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง 

นางสาวอุดมจินดา  เสนา 
นางสุมิตตา  เกษร 
งานบริหารงานบุคคล 

 ๒.๓) บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความ
ถูกตอง  ครบถวน  ทันสมัย  นําไปประยุกตใช
ไดและดําเนินการอยางเปนระบบ 

นางสาวสุภาพัช  สระโสม 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒.๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ส.ต.ต.ศักดิ์ศร ี สะเดา 
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

๓) การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายและการ
รวมรับผิดชอบ ตอผลการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน 

นายสุรชัย  การะเกษ 
รองผูอํานวยการฯ ฝายบริหารทั่วไป 
นายชินโชติ  พรหมพิลา 
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

๔) การกํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหาร นายสมยศ  หลักบุญ  ผูอํานวยการโรงเรียน 



ที ่ ตัวบงชี้ยอย ผูรับผิดชอบ 
และการจัดการศึกษา นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน  รองผูอํานวยการฯ ฝายวิชาการ 

นายสุรชัย  การะเกษ  รองผูอํานวยการฯ ฝายบริหารทั่วไป 
คณะกรรมการนิเทศฯ 
นายวิทยา  พิมพภาค  ครูธุรการ 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๑ .นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน รองผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ  หัวหนาฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางณัฐธยาน  ดวงแกว  งานหลักสูตร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔. นางจารุวัฒนไวทยะเสว ี งานทะเบียนนักเรียน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที ่ศึกษามาตรฐานตางๆ วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือเก็บขอมูล ประสานงานบุคคลที่เก่ียวของ รวบรวม
และวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสรุปรายงานจัดรูปเลมเอกสารรายงานการประเมิน รายงานผลความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้  โดยจัดแฟมงานนําเสนอตอฝายบริหาร ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  แยกตามตัว
บงชี้ยอย ดังนี้ 
ที ่ ตัวบงชี้ยอย ผูรับผิดชอบ 
๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวน

รวม 
นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน 
รองผูอํานวยการฯ ฝายวิชาการ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุม 

๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ๘  กลุม 
๓) การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปน

ระบบและมีประสิทธิภาพ 
นางสาวแพรฝาย  ชัยชาญ 
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 
 

 

มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ๑ .นายวิจัย  พวงอก  หัวหนาฝายอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร งานแผนงานและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสอิ้งทิพย  เทียบคุณ งานพัสดุและสินทรัพย  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายภักดี  ลีลาศ  งานพัสดุและสินทรัพย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ศึกษามาตรฐานตางๆ วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือเก็บขอมูล ประสานงานบุคคลที่เก่ียวของ รวบรวม
และวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสรุปรายงานจัดรูปเลมเอกสารรายงานการประเมิน รายงานผลความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้  โดยจัดแฟมงานนําเสนอตอฝายบริหาร ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง   
 
 
๓) คณะกรรมการสรุปรายงานผลการประเมิน 
 ๓.๑ นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน รองผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางสาวภูริตา  เศรษฐบตุร งานแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๓ นายเจนวิทย  จันทรหนองสรวง  งานโสตทัศนูปกรณ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที ่ รวบรวมสรุปรายงานผลการประเมินแตละมาตรฐานและจัดเตรียมสรุปรายงานผลการประเมินให
สมบูรณเพื่อรองรับการประเมิน 
 



ใหบุคลากรที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ในมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ื
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประจําป
การศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 

     สั่ง  ณ  วันที่  

 
        
        
 

ใหบุคลากรที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ในมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประจําป

บัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ  .๒๕๕๙ 
 
 

         (นายสมยศ  หลักบุญ) 
  ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 

  

ใหบุคลากรที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
นฐานของโรงเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย

เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประจําป



 
 
 

คําสั่งโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 
ที่  ๒๕๕ /  ๒๕๕๙ 

เรื่อง   แตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๘  องคประกอบ 
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน  ตามกฎกระทรวงฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการได ประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด  ๒  สวนที่ ๑ ประกาศเมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๓  ไดกําหนดใหโรงเรียน
จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ใหเปนหลักประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอยางตอเนื่อง
และพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหมวด ๓ 
 เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน  บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖   และที่แกไขเพ่ิมเติม จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบการดําเนินงานระบบ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จัดทําและรวบรวมเอกสารหลักฐานรายงานผลการดําเนินงานในแตละ
องคประกอบ  ดังนี้ 
 

๑) คณะกรรมการอํานวยการ 
 ๑. นายสมยศ  หลักบุญ     ผูอํานวยการโรงเรียน ประธาน 
 ๒. นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน   รองผูอํานวยการ  รองประธาน 
 ๓. นายสุรชัย  การะเกษ    รองผูอํานวยการ  รองประธาน 
 ๔. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ    หัวหนาฝายวิชาการ กรรมการ 
 ๕. นายวิจัย  พวงอก      หัวหนาฝายอํานวยการ กรรมการ 
 ๖. นายชินโชติ  พรหมพิลา    หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กรรมการ 
 ๗. นายศิลา  มีสุข      หัวหนาฝายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๘. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร   งานแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นางสาวสุภาพัช  สระโสม   งานประกันคุณภาพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
๑) ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานตามองคประกอบท้ัง   ๘  ระบบประกันคุณภาพภายในฯ 
๒) นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ฯ  แตละองคประกอบ 

 

๒) คณะกรรมการติดตาม  สงเสริมและรวบรวมเอกสารหลักฐานระบบประกันคุณภาพภายใน 
องคประกอบที่ ๑การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. นายสมยศ  หลักบุญ     ผูอํานวยการโรงเรียน ประธาน 
 ๒. นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน   รองผูอํานวยการ  รองประธาน 
 ๓. นายสุรชัย  การะเกษ    รองผูอํานวยการ  รองประธาน 
 ๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    กรรมการ 
 ๕. คณะครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค    กรรมการ 
 ๖. คณะกรรมการนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙   กรรมการ 



 ๗. ตัวแทนคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง   กรรมการ 
 ๘. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร   งานแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๑.๑ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชี้วาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่

กระทรวงศึกษาประกาศใชงานตามภาระหนาที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ในมาตรฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่ไดรับมอบหมาย 

๑.๒พิจารณาสาระสําคัญที่จะกําหนดในมาตรฐานตัวบงชี้ที่สะทอนอัตลักษณและมาตรการสงเสริม
ของสถานศึกษา 

๑.๓กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี ้
๑.๔ประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานและตัวบงชี้วาดวยการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาใหกลุมผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
๑.๕ดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของแตละองคประกอบ ปรับปรุงแกไขและพัฒนางาน ใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามคาเปาหมายการพัฒนาของโรงเรียน 
๑.๖รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามองคประกอบของงานประกันคุณภาพภายในโดยจัด

แฟมงานเพื่อรอรับการตรวจติดตามในองคประกอบที่รับผิดชอบเสนอตอฝายบริหาร อยางนอยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 
 

องคประกอบที่ ๒การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ๑. นายสมยศ  หลักบุญ     ผูอํานวยการโรงเรียน ประธาน 
 ๒. นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน   รองผูอํานวยการ  รองประธาน 
 ๓. นายสุรชัย  การะเกษ    รองผูอํานวยการ  รองประธาน 
 ๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    กรรมการ 
 ๕. คณะครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค    กรรมการ 
 ๖. คณะกรรมการนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙   กรรมการ 
 ๗. ตัวแทนคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง   กรรมการ 
 ๘. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร   งานแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นางสาวสุภาพัช  สระโสม   งานประกันคุณภาพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
๒.๑ศึกษาวิเคราะหปญหาความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบโดยใชขอมูลตามสภาพ

จริง 
๒.๒ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยมุงเนนที่คุณภาพผูเรียนที่สะทอน

คุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 
๒.๓ กําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

โดยใชกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือขอมูลที่อางอิงได ใหครอบคลุมการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดประสบการณการเรียนรูกระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล  การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

๒.๔ กําหนดแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นจากภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ 



๒.๕ กําหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจนใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรวมรับผิดชอบและ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพจัดทําคูมือครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.๖ กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง องคกร หนวยงาน 
ชุมชนและทองถิ่นจัดทําคูมือผูปกครอง  

๒.๗ กําหนดการใชงบประมาณ และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับกิจกรรมโครงการ 
๒.๘เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ 
๒.๙ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๒.๑๐ กําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏบิัติที่ชัดเจน 
๒.๑๑ เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ 
๒.๑๒ดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของแตละองคประกอบ ปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามคาเปาหมายการพัฒนาของโรงเรียน 
๒.๑๓รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามองคประกอบของงานประกันคุณภาพภายในโดยจัด

แฟมงานเพื่อรอรับการตรวจติดตามในองคประกอบที่รับผิดชอบเสนอตอฝายบริหาร อยางนอยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 

 
องคประกอบที่ ๓การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ๑.นายสมยศ  หลักบุญ     ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธาน 
 ๒. นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน   รองผูอํานวยการ   รองประธาน 
 ๓. นายสุรชัย  การะเกษ    รองผูอํานวยการ   รองประธาน 
 ๔. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ    หัวหนาฝายวิชาการ  กรรมการ 
 ๕. นายวิจัย  พวงอก      หัวหนาฝายอํานวยการ  กรรมการ 
 ๖. นายชินโชติ  พรหมพิลา    หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 ๗. นายศิลา  มีสุข      หัวหนาฝายกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุภาพัช  สระโสม   งานสื่อสารและประชาสัมพันธ      กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
๓.๑จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
๓.๒จัดทําคําสั่ง  กําหนดผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมเปน

ปจจุบัน สะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการหรือการเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานตนสังกัด 
๓.๓นําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน

ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรูกระบวนการเรียนรู  การสงเสริม
การเรียนรูการวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว 

๓.๔ดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของแตละองคประกอบ ปรับปรุงแกไขและพัฒนางาน 
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามคาเปาหมายการพัฒนาของโรงเรียน 

๓.๕รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามองคประกอบของงานประกันคุณภาพภายในโดยจัด
แฟมงานเพื่อรอรับการตรวจติดตามในองคประกอบที่รับผิดชอบ เสนอตอฝายบริหารอยางนอยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 

 

องคประกอบที่ ๔การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



 ๑. นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน   รองผูอํานวยการ  ประธาน 
 ๒. นายสุรชัย  การะเกษ    รองผูอํานวยการ  รองประธาน 
 ๓. นางธนภรณ  คําสุมาลี    งานการเงิน  กรรมการ 
 ๔. นางสาวสอิ้งทิพย  เทียบคุณ  งานพัสดุและสินทรัพย กรรมการ 
 ๕. นายวิจัย  พวงอก      หัวหนาฝายอํานวยการ กรรมการ 
 ๖. นายชินโชติ  พรหมพิลา    หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กรรมการ 
 ๗. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ    หัวหนาฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสาวแพรฝาย  ชัยชาญ   งานวัดและประเมินผลฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้

๔.๑ติดตาม ดูแลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการที่กําหนดไวตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

๔.๒ดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของแตละองคประกอบ ปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามคาเปาหมายการพัฒนาของโรงเรียน 

๔.๓รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามองคประกอบของงานประกันคุณภาพภายในโดยจัด
แฟมงานเพื่อรอรับการตรวจติดตามในองคประกอบที่รับผิดชอบเสนอตอฝายบริหารอยางนอยภาคเรียนละ ๑  
ครั้ง 

 

องคประกอบที่ ๕ การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๑. นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน   รองผูอํานวยการ  ประธาน 
 ๒. นายสุรชัย  การะเกษ    รองผูอํานวยการ  รองประธาน 
 ๓. คณะกรรมการนิเทศและติดตามคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 ๔. นางจารุวัฒนไวทยะเสว ี  คณะกรรมการทีม Coaching กรรมการ 
 ๕. นางณัฐธยาน  ดวงแกว    งานนิเทศ  กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๕.๑กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
๕.๒จัดทําคูมือการจัดอบรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๕.๓จัดทําปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  รายงานและนําผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 
๕.๔เตรียมการและใหความรวมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตน

สังกัด 
๕.๕ดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของแตละองคประกอบ ปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามคาเปาหมายการพัฒนาของโรงเรียน 
๕.๖รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามองคประกอบของงานประกันคุณภาพภายในโดยจัด

แฟมงานเพื่อรอรับการตรวจติดตามในองคประกอบที่รับผิดชอบเสนอตอฝายบริหารอยางนอยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 

 
 
 

องคประกอบที่ ๖ การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



 ๑. นายสมยศ  หลักบุญ     ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธาน 
 ๒. นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน   รองผูอํานวยการ   รองประธาน 
 ๓. นายสุรชัย  การะเกษ    รองผูอํานวยการ   รองประธาน 
 ๔. นางยุพาวดี ขาววิเศษ    หัวหนาฝายวิชาการ  กรรมการ 
 ๔. นายวิจัย  พวงอก     หัวหนาฝายอํานวยการ  กรรมการ 
 ๕. นายชินโชติ  พรหมพิลา    หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 ๖. นายศิลา  มีสุข      หัวหนาฝายกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๗. นางธนภรณ  คําสุมาลี    งานการเงิน   กรรมการ 
 ๘. นางสาวสอิ้งทิพย  เทียบคุณ  งานพัสดุและสินทรัพย  กรรมการ 
 ๙. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ๘  กลุมสาระการเรียนรู   กรรมการ 
 ๑๐. หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวภูริตา  เศรษฐบตุร  งานแผนงาน   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวสุภาพัช  สระโสม   งานประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ
  
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้

๖.๑แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย ๓ คนที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่
หนวยงานตนสังกัดขึ้นทะเบียนไว อยางนอย๑ คนเขามามีสวนรวมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอยางนอยปละ ๑ครั้ง 

๖.๒ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

๖.๓ดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของแตละองคประกอบ ปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามคาเปาหมายการพัฒนาของโรงเรียน 

๖.๔รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามองคประกอบของงานประกันคุณภาพภายในโดยจัด
แฟมงานเพื่อรอรับการตรวจติดตามในองคประกอบที่รับผิดชอบเสนอตอฝายบริหาร อยางนอยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 

 

องคประกอบที่ ๗การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 ๑.นายสมยศ  หลักบุญ    ผูอํานวยการโรงเรียน ประธาน 
 ๒. นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน  รองผูอํานวยการ  รองประธาน 
 ๓. นายสุรชัย  การะเกษ   รองผูอํานวยการ  รองประธาน 
 ๔. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ ฝายวิชาการ กรรมการมาตรฐานที่  ๑,๒ 
 ๕. นางสุดาพร  บุญทา งานหองสมุด กรรมการมาตรฐานที่  ๑ 
 ๖. นางจารุวัฒนไวทยะเสว ี งานทะเบียนนักเรียน กรรมการมาตรฐานที่  ๑ 
 ๗. นางสาวสุภาพัช  สระโสม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการมาตรฐานที่  ๑,๒ 
 ๘. นางณัฐธยาน  ดวงแกว งานหลักสูตร กรรมการมาตรฐานที่  ๑ 
 ๙. นางสาวแพรฝาย  ชัยชาญ งานวัดผลฯ กรรมการมาตรฐานที่  ๑ 
 ๑๐. นายดุลยเทพ  ไกรรักษ งานแนะแนว กรรมการมาตรฐานที่  ๑ 
 ๑๑. นายณัฎฐณฐภัทร งานระบบดูแลชวยเหลือฯ กรรมการมาตรฐานที่  ๑ 
 ๑๒. นายศิลา  มีสุข ฝายกิจการนักเรียน กรรมการมาตรฐานที่  ๒ 
 ๑๓. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว งานสภานักเรียน กรรมการมาตรฐานที่  ๒ 
 ๑๔. นายเจนวิทย  จันทรหนองสรวง งานโสตทัศนูปกรณ กรรมการมาตรฐานที่  ๒,๔ 



 ๑๕. นายชินโชติ  พรหมพิลา งานชุมชนภาคีเครือขาย กรรมการมาตรฐานที่  ๒ 
 ๑๖. นายกฤษณชล  ไฝจิตร งานอนามัย กรรมการมาตรฐานที่  ๒ 
 ๑๗. นายกิตติชัย  สิงหโสดา งานยาเสพติด กรรมการมาตรฐานที่  ๒ 
 ๑๘. นางสาวอุดมจินดา  เสนา งานบริหารงานบุคคล กรรมการมาตรฐานที่  ๒ 
 ๑๙. นางสุมิตตา  เกษร งานสหกรณ กรรมการมาตรฐานที่  ๒ 
 ๒๐. ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา งานอาคารสถานที่ กรรมการมาตรฐานที่  ๒ 
 ๒๑. นายวิทยา  พิมพภาค ครูธุรการ กรรมการมาตรฐานที่  ๒ 
 ๒๒. นายพีรธร  คําลวน ครู พนักงานราชการ กรรมการมาตรฐานที่  ๒ 
 ๒๓. นางธนภรณ  คําสุมาล ี หัวหนากลุมสาระฯการงาน กรรมการมาตรฐานที่  ๓ 
 ๒๔. นายวิจัย  พวงอก หัวหนาฝายอํานวยการ กรรมการมาตรฐานที่  ๔ 
 ๒๕. นางสาวสอิ้งทิพย  เทียบคุณ งานพัสดุ กรรมการมาตรฐานที่  ๔ 
 ๒๖. นายภักดี  ลีลาศ ครู พนักงานราชการ กรรมการมาตรฐานที่  ๔ 
 ๒๗. นายเดชณรงค  คําสิงห นักศึกษาฝกประสบการณ กรรมการมาตรฐานที่  ๒ 
 ๒๘. นางสาวภูริตา  เศรษฐบตุร คร ู                  กรรมการมาตรฐานท่ี  ๑,๒,๔ และเลขานุการ 

 ๒๙. นางสาวศิริรัตน  พงคพิระ นักศึกษาฝกประสบการณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้
๗.๑สรุปและจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะทอน

คุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ตามรูปแบบที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
๗.๒นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหความเห็นชอบ 
๗.๓เผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๗.๔ดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของแตละองคประกอบ ปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามคาเปาหมายการพัฒนาของโรงเรียน 
๗.๕รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามองคประกอบของงานประกันคุณภาพภายในโดยจัด

แฟมงานเพื่อรอรับการตรวจติดตามในองคประกอบที่รับผิดชอบเสนอตอฝายบริหาร อยางนอยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 

 

องคประกอบที่ ๘การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ๑. นายสมยศ  หลักบุญ     ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธาน 
 ๒. นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน   รองผูอํานวยการ   รองประธาน 
 ๓. นายสุรชัย  การะเกษ    รองผูอํานวยการ   รองประธาน 
 ๓. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ    หัวหนาฝายวิชาการ  กรรมการ 
 ๔. นายวิจัย  พวงอก     หัวหนาฝายอํานวยการ  กรรมการ 
 ๕. นายชนิโชติ  พรหมพิลา     หัวหนาฝายบรหิารทัว่ไป  กรรมการ 
 ๖. นายศิลา  มีสุข       หัวหนาฝายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๗. นางสุดาพร  บุญทา     หัวหนางานหองสมุด  กรรมการ 
 ๘. นางสาวสอิ้งทิพย  เทียบคุณ  หัวหนางานพัสดุและสินทรัพย กรรมการ 
 ๙. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร    งานแผนงาน   กรรมการ 
 ๑๐.  นางสาวอุดมจินดา  เสนา    งานบุคลากร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นายเจนวิทย  จันทรหนองสรวง งานโสตทัศนูปกรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 



มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
๘.๑กําหนดมาตรการสงเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่องใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลา
แหงการเรียนรู จนเปนวัฒนธรรม ในการทํางานปกติของสถานศึกษา

๘.๒สรุปและนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของมาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ เพื่อนําไปใ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง

๘.๓ดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของแตละองคประกอบ ปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามคาเปาหมายการพัฒนาของโรงเรียน

๘.๔รายงานเผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ความกาวหนาการดําเนินงานตามองคประกอบของงานประกันคุณภาพภายในโดยจัดแฟมงานเพ่ือรอรับการ
ตรวจติดตามในองคประกอบที่รับผิดชอบเสนอตอฝายบริหารอยางนอยภาคเรียนละ 

 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  
 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  
 
 

 
        
        
 

ดังนี ้
กําหนดมาตรการสงเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่องใหเกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู จนเปนวัฒนธรรม ในการทํางานปกติของสถานศึกษา 

สรุปและนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของมาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ เพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

ดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของแตละองคประกอบ ปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามคาเปาหมายการพัฒนาของโรงเรียน

รายงานเผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ความกาวหนาการดําเนินงานตามองคประกอบของงานประกันคุณภาพภายในโดยจัดแฟมงานเพ่ือรอรับการ
ตรวจติดตามในองคประกอบที่รับผิดชอบเสนอตอฝายบริหารอยางนอยภาคเรียนละ ๑  

วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

         (นายสมยศ  หลักบุญ) 
  ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 

  

กําหนดมาตรการสงเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนาคุณภาพ
กรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร

สรุปและนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหนวยงาน
ชใหเปนประโยชนตอการ

ดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของแตละองคประกอบ ปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามคาเปาหมายการพัฒนาของโรงเรียน 

รายงานเผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ความกาวหนาการดําเนินงานตามองคประกอบของงานประกันคุณภาพภายในโดยจัดแฟมงานเพ่ือรอรับการ

๑  ครั้ง 



 

 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม  

  

   ตามที่มีการประกาศใช
การศึกษา  พ.ศ.   ๒๕๕๓  และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับกา
กําหนด หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ
๒๕๕๔  ที่กําหนดใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดใหมีการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียน
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น

   เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค  จึงประกาศ
แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้

๑. นายสมยศ  หลักบุญ  
๒. นายอุทัย  สาคําภีร  
๓. นางนันทจิต  อนุพันธ
๔. นายจรูญศักดิ์  ปชฌาบุตร
๕. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร

คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง  มีหนาที่
๑. ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ  

๑  ครั้ง   และจัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุ
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ  

และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

   ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
  

ทั้งนี ้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 
    
 
 
                                                                             
    
 

 
 

ประกาศโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ปการศึกษา ๒๕๕๙  
--------------------------------------- 

ตามที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับกา

กําหนด หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ
ที่กําหนดใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดใหมีการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  พรอมทั้งจัดทํารายงานผลและนําผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค  จึงประกาศ
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้

  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ
  ผูทรงคุณวุฒิงานประกันฯ  กรรมการ

นางนันทจิต  อนุพันธ  รองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ
นายจรูญศักดิ์  ปชฌาบุตร รองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ
นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร หัวหนางานแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง  มีหนาที่ 
ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ  

ครั้ง   และจัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ  

และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความ
มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ    ณ   วันที ่ ๑๒  เดือน พฤษภาคม  พ.

                                                                             (นายสมยศ  หลักบุญ
                   ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค

  

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  

กําหนด หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
ที่กําหนดใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดใหมีการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ครั้ง  พรอมทั้งจัดทํารายงานผลและนําผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค  จึงประกาศ
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ  

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  
และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความ

.ศ. ๒๕๕๙ 

สมยศ  หลักบุญ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 



 
 
 

เรื่อง  กําหนดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค

  
   ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  บังคับใชเมื่อวันที่  
มาตรฐานการศึกษาและดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งเป
นโยบายและยุทธศาสตร  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๘  ที่จัดตั้งใหโรงเรียนคูซอดประชาสรรคเปน
ดีศรีตําบล”“โรงเรียนตามโครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน
และ “โรงเรียนตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู

   เพื่อเปนการประกันคุณภาพตามภารกิจดังกลาว  โรงเรียนจึงไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ  งาน
ประกัน คุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค ประจําปการศึกษา 
 
   นายอุทัย  สาคําภีร
 
 

  ทั้งนี้ใหมีผลดําเนินการตั้งแตเริ่มปการศึกษา  
 
    
 
 
                                                                             
    

 
 
 
 
 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 

กําหนดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

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

ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกัน
บังคับใชเมื่อวันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  กําหนดใหโรงเรียนกําหนด

มาตรฐานการศึกษาและดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งเป
นโยบายและยุทธศาสตร  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ที่จัดตั้งใหโรงเรียนคูซอดประชาสรรคเปน“สถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง
โรงเรียนตามโครงการปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียน”  “โรงเรียนสุจริต” “โรงเรียนประชารัฐ

โรงเรียนตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู”   ใหมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเปนการประกันคุณภาพตามภารกิจดังกลาว  โรงเรียนจึงไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ  งาน
ประกัน คุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙   ดังนี้

นายอุทัย  สาคําภีร    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ทั้งนี้ใหมีผลดําเนินการตั้งแตเริ่มปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 ประกาศ    ณ   วันที ่ ๑๒  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.

                                                                             (นายสมยศ  หลักบุญ) 
                   ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค

กําหนดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 

ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกัน
กําหนดใหโรงเรียนกําหนด

มาตรฐานการศึกษาและดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งเปนจุดเนนตาม  
นโยบายและยุทธศาสตร  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง”  “โรงเรียน
โรงเรียนประชารัฐ”   

เพื่อเปนการประกันคุณภาพตามภารกิจดังกลาว  โรงเรียนจึงไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ  งาน
ดังนี้ 

. ๒๕๕๙ 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค 
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