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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
กระทรวงศึกษาธิการ 

10  ถนนศรียานุสรณ์  ต าบลวัดใหม่  อ าเภอเมือง  จั งหวัดจันทบุรี 
โทรศัพท์. 0-3931-1170   โทรสาร. 0-3931-3555    

E - mail : chan.benja@gmail.com  Website : www.bj.ac.th  

เครือ่งหมายประจ าเครือ่งหมายประจ าโโรงเรยีนรงเรยีน    ::  ตราพระเกีย้วตราพระเกีย้ว  
SScchhooooll  SSiiggnn    ::    TThhee  RRooyyaall  CCrroowwnn  PPrriinnccee  RReeggaalliiaa  
学校标志 : 尊贵的第五世皇及其皇权     

MMaannaaggee  tthhee  qquuaalliittaattiivvee  eedduuccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  tthhrroouugghh     
TThhee  ppaarrttiicciippaattiivvee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  --  ccllaassss  ssttaannddaarrdd       

วสิยัทศัน์วสิยัทศัน์  ::   VViissiioonn  

学校展望 : 高质量的教学  开拓创新机遇  合作分工管理  争创一流水平          

มุง่มัน่จดัการศกึษาอยา่งมคีณุภาพ เนน้การสรา้งโอกาสและบรหิารจดัการแบบมสีว่นรว่มุง่มัน่จดัการศกึษาอยา่งมคีณุภาพ เนน้การสรา้งโอกาสและบรหิารจดัการแบบมสีว่นรว่ม ม สูม่าตรฐานสากลสูม่าตรฐานสากล  

ธงประจ าโรงเรยีนธงประจ าโรงเรยีน  
SScchhooooll  FFllaagg  
学校代表旗     

สปีระจ าโรงเรยีนสปีระจ าโรงเรยีน    ::     ฟา้ ฟา้ --   เหลอืงเหลอืง  
SScchhooooll  CCoolloouurr    ::     BBlluuee  --  YYeellllooww    
学校代表颜色 : 蓝色和黄色     

ตน้ไมป้ระจ าโรงเรยีนตน้ไมป้ระจ าโรงเรยีน    ::     ตน้แก้ตน้แก้วว  
SScchhooooll  TTrreeee    ::   OOrraannggee  JJeessssaammiinnee  

学校代表树木 : 七里香    

ปรชัญาโรงเรยีน ปรชัญาโรงเรยีน ::     ปญญฺา  นราน   รตนฺ   ปญญฺา  นราน   รตนฺ         ปญัญาเปน็รตันะของนรชนปญัญาเปน็รตันะของนรชน  

学术哲学 : 智慧是人生的宝贵财富 

SScchhooooll  PPhhiilloossoopphhyy  ::  WWiissddoomm  iiss  TTrreeaassuurree  ooff  HHuummaannkkiinndd..  

อตัลกัษณข์องโรงเรยีนอตัลกัษณข์องโรงเรยีน  ::     การเรยีนเดน่การเรยีนเดน่          
  SScchhooooll  IIddeennttiittyy  ::  OOuuttssttaannddiinngg  LLeeaarrnniinngg        

  学校同一性 : 卓越学术     

เอกลกัษณข์องโรงเรยีนเอกลกัษณข์องโรงเรยีน  ::    วชิาการเปน็เลศิวชิาการเปน็เลศิ  
  SScchhooooll  UUnniiqquueenneessss  ::  AAccaaddeemmiicc  EExxcceelllleennccee      

  学校独特性 : 学术卓越发展 
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เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 48 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Self-Assessment Report : SAR) เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกัด 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยสู่สาธารณชนเพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและใช้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้  
“การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงผลอันเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ”  

จากการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสรุปผลรายงานมาตรฐานการศึกษา ท้ัง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้านท่ี 5 มาตรฐานด้าน
มาตรการส่งเสริม รวมท้ังหมด 15 มาตรฐาน ผลการประเมินมีคุณภาพระดับดีเย่ียมทุกมาตรฐาน และสรุป
ภาพรวมคุณภาพอยู่ในระดับดีเย่ียม (มีค่ำเฉลี่ย 99.36) โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ท่ีเกี่ยวกับ  
ผลการทดสอบระดับชาติ นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง ซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีเย่ียม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ “การเรียนเด่น” และเอกลักษณ์ “วิชาการเป็นเลิศ”  

การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559 ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิง จากองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
คณะครู นักเรียน หัวหน้างานแต่ละมาตรฐาน ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ัง 8 กลุ่มสาระ และ
หัวหน้ากลุ่มงาน 19 กลุ่มงาน ข้าพเจ้าฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าภารกิจทาง 
การศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มา ณ โอกาสนี้ หวังว่ารายงานฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกท้ังยังช่วยให้หน่วยงานต้นสังกัดมีฐานข้อมูลในการก าหนด
นโยบาย ท าให้ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับรู้ผลงานของโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ส่วนท่ีดี 
รวมท้ังสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 
 

 
     

    
         
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายวิลิศ  สกลุรตัน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวดัจนัทบุร ี

นางสุชาดา  คุ้มพ่วงดี 

นางจุฑาทิพ  อรุณรักษา นายภิญโญ  บัวตูม 

นายเดชา  ฤกษ์เรืองฤทธิ์ 

นางปภาวดี  พิมพ์พงษ์ 

นางวรรณา  เขม็ทอง 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

น.ส.ชญาณัฏฐ ์ ค ารอด 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

นายอิทธิพล  เจริญเมือง 

นายศกัดา  เขม็ทอง 
ต าแหน่ง : หัวหน้า 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ต าแหน่ง : รองหัวหน้า ต าแหน่ง : เลขานุการ 

น.ส.นันทกา  เอมรุจิ นางบุศรา  เมฆกมล 

นางชณัฐา  สุโข น.ส.ธารดี  กลิ่นสุนทร 

นางวรรณา  เข็มทอง 

นายกฤตธัช  โยมญาติ 

นางดาริกา  เรืองภักดี 

นางพนารัตน์  เอกปัจชา   

 
ประธานมาตรฐานท่ี 1.1 

 
 

น.ส.วิมลรัตน์  โฉมเฉิด   
ประธานมาตรฐานท่ี 1.2  

นายไชยณัฐ  กมลสุขยืนยง  

 ประธานมาตรฐานท่ี 2 

 

น.ส.ณัฐชยา  จิตรสมาน   
ประธานมาตรฐานท่ี 3 

 

นายศักดา  เข็มทอง   

 ประธานมาตรฐานท่ี 4 

 

รองประธานมาตรฐานที ่1.1 

 
 

รองประธานมาตรฐานที ่1.2 

 
 

รองประธานมาตรฐานที ่2 

 
 

รองประธานมาตรฐานที ่3 

 
 

รองประธานมาตรฐานที ่4 

 
 



 

   

1.  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1.1 สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมในเร่ืองการสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนดูแล   

ใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะน้ าหนักควรดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์ ควรมีกิจกรรมออกก าลังกายลดน้ าหนัก เช่น การเดิน การวิ่ง การเล่นโยคะ การเต้นแอโรบิค โดยให้
ผู้เรียนบันทึกสถิติน้ าหนักของตนเพ่ือดูความเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง 

1.2 สถานศึกษามีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมในเร่ืองการมีจิตอาสาให้มากขึ้น
ด้วยการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนอกสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิด การวางแผน การก าหนดกิจกรรม การประเมินผลโดยผู้เรียนให้มากขึ้น 

1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมในเร่ืองนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้นด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด “วางทุกงานอ่านทุกคน” ที่สถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้วให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1.4 สถานศึกษาควรจัดโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และทักษะการคิดขั้นสูงในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวมถึงด าเนินการประเมินแบบวัดทักษะการคิดของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา 

1.5 ผู้เรียนควรได้ฝึกการลงข้อสรุปการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองของทุกรายวิชา จากการอภิปราย ซักถาม โต้แย้งกันด้วยหลักการและเหตุผล ควรมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ได้แก่ การจัดท าป้ายนิเทศในห้องเรียนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและจัดท าส่ือการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพของตนเอง  

1.6 สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ กิจกรรมในการด าเนินการพัฒนาให้บรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว แต่ควรให้ค านิยามของอัตลักษณ์ คือ การเรียนเด่นให้ชัดเจน โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จที่เหมาะสมและปฏิบัติ
ได้จริง ควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งประเมินผลผู้เรียนที่ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค์กรภายนอกสืบไป  

1.7 สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว คือ วิชาการเป็นเลิศ แต่ควรพัฒนาให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเฉพาะค าขวัญที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและเป็นต้นแบบของสถานศึกษาอื่นต่อไป 

1.8 สถานศึกษามีผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาให้มากยิ่งขึ้น โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดกิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ควรมีการก ากับ ติดตามโครงการ
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการและประเมินโครงการตามหลักการประเมินโครงการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาและเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 
2.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

2.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาซ่ึงมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมในเร่ืองการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน โดยปรับปรุงพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี เคร่ืองมือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนมีการพัฒนาครูให้สามารถใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติอยู่ในระดับดี มีทักษะกระบวนการคิดอยู่ในระดับดี มีความใฝ่รู้และ
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมพูนองค์ความรู้ของตนได้จากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ครูผู้สอนเป็นผู้ที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม สถานศึกษามีห้องเรียนคุณภาพประกอบไปด้วยส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และครูประจ าห้องที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาที่สอนทั้งที่เป็นครู  
ชาวไทย และชาวต่างชาติ สถานศึกษาจึงควรเป็นแหล่งวิทยาการของสถานศึกษาแห่งอื่นในจังหวัดจันทบุรี 
3.  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3.1 สถานศึกษาควรน ารายงานผลการศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น ไปใช้ในการพัฒนาวิธีการและเคร่ืองมือประเมินตามสภาพจริง         
ให้ตอบสนองความแตกตา่งลักษณะการเรียนรู้ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

3.2 ครูควรบันทึกผลการสอนตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู้ และน าไปสังเคราะห์เช่ือมโยงกับงานวจิยั
ในช้ันเรียนด้วยการมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติในใบงาน ให้เกิดเป็นช้ินงานในแต่ละข้ันตอนอย่างต่อเน่ืองจนส าเร็จเป็นผลงานที่เรียกว่า องค์ความรู้และ
สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการและแบบวัดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา โดยผ่านการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันและประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้ 
4.  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดที่สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมเร่ืองวิธีการจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองด้วยการบรรจุสาระส าคัญให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกโครงการที่สถานศึกษาจดัท าในแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้วิธีเก็บ 
                        รวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามหลักการและวิธกีารประเมินโครงการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ครู ผู้บริหาร  
                        คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้เรียนทุกคนให้มากยิ่งขึ้น 
 

นายวลิศิ  สกลุรตัน ์
ผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชทูศิ จงัหวดัจนัทบรุ ี

นายกรชิ  วรรณทอง 
รองผูอ้ านวยการฯ ฝา่ยอ านวยการ 

นายอภวิชัร ์ หาญปราบ 
รองผูอ้ านวยการฯ ฝา่ยกจิการนกัเรยีน และชมุชนสมัพนัธ์ 

นายไชยณฐั  กมลสขุยนืยง 
หัวหนา้งานแผนงาน และสารสนเทศ 

นางสาวศริดา  พรมเทพ 
รองผูอ้ านวยการฯ ฝา่ยจัดการศกึษาและพฒันาวชิาการ 

นางกนกธร  วงษจ์นัทร ์
รองผูอ้ านวยการฯ  ฝา่ยสง่เสรมิการจดัการศกึษา 

นายศกัดา  เขม็ทอง 
หัวหนา้งานประกนัคุณภาพการศกึษา 

สรุปสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

““วิชาการเป็นเลิศวิชาการเป็นเลิศ”” เอกลักษณ์ของโรงเรยีนเอกลักษณ์ของโรงเรยีน 

::  ผู้บริหารมีการจัดการ ด าเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ก้าวไกลผู้บริหารมีการจัดการ ด าเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ก้าวไกล 

::  คครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานรู และบุคลากรทางการศึกษา มีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

::  โรงเรียนบูรณาการองค์กรอย่างสร้างสรรค์โรงเรียนบูรณาการองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 

มีผลการทดสอบระดับชาติ สามารถเรียนหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาดังที่ปรารถนามีผลการทดสอบระดับชาติ สามารถเรียนหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาดังที่ปรารถนา 

::  มีวินัย มีคุณธรรมมีวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมจริยธรรม    

    

สามารถครองตน ครองคน ครองงานด้วยความเก่ง ดี มีสุข สามารถครองตน ครองคน ครองงานด้วยความเก่ง ดี มีสุข   

    

เบญจเอกัตถาธบิายเบญจเอกัตถาธบิาย 

::  หลักสูตรครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ หลักสูตรครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์  
        ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา      ระดับดีมาก  92.10ระดับดีมาก  92.10 

 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ีตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 10.00 9.79 ดมีาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.53 ดมีาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.17 ดมีาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ผู้เรียนคดิเป็น ท าเปน็ 10.00 8.96 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 15.68 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 10.00 9.00 ดมีาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดมีาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.97 ดมีาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ

วัตถุประสงคข์องการจัดตั้งสถานศกึษา 
5.00 5.00 ดมีาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเดน่ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์  

ของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดมีาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11 ผลการด าเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดมีาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏรูิปการศึกษา 
5.00 5.00 ดมีาก 

 สรุปคะแนนรวมร้อยละ 100.00 92.10 ดีมาก 

 



 

   

::  มีเป้าหมาย และปณิธานในการด ารงชีวิตมีเป้าหมาย และปณิธานในการด ารงชีวิต 

::  มีความอุตสาหะ วิริยมีความอุตสาหะ วิริยะ มุ่งมั่นในการเรียนะ มุ่งมั่นในการเรียน 

::  ศึกษา ทดลอง ท าการบ้าน รักการท างาน  รักการค้นคว้าศึกษา ทดลอง ท าการบ้าน รักการท างาน  รักการค้นคว้า 

::  หมั่นค้นคว้าหมั่นค้นคว้า  แสวงแสวงหาความหาความรู้ตลอดเวลารู้ตลอดเวลา 

::  ต้ังใจเรียน  ใส่ต้ังใจเรียน  ใส่ใจในการเรียนใจในการเรียน 
““การเรยีนเด่นการเรยีนเด่น”” อัตลักษณ์ของอัตลักษณ์ของนักนักเรยีนเรยีน 

เบญจอัตถาธิบายเบญจอัตถาธิบาย 
 

ตำรำงค ำนวณคะแนนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  15  มำตรฐำน ร้อยละ/ 
ระดับที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ควำมหมำย 

มำตรฐำนที่ 8  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 10.00 5 ดีเย่ียม 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 5 5 ดีเยี่ยม 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทางด้านวิชาการและการจัดการ 5 5 ดีเยี่ยม 
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 5 5 ดีเยี่ยม 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 5 5 ดีเยี่ยม 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 5 5 ดีเยี่ยม 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 5 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 9  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 5.00 5 ดีเย่ียม 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบท่ีก าหนด 5 5 ดีเยี่ยม 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 5 5 ดีเยี่ยม 
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 5 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 10  สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 10.00 5 ดีเย่ียม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5 5 ดีเยี่ยม 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 5 5 ดีเยี่ยม 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 5 5 ดีเยี่ยม 
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 5 5 ดีเยี่ยม 
10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 5 5 ดีเยี่ยม 
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 5 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 11  สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 10.00 5 ดีเย่ียม 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

5 5 ดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 5 5 ดีเยี่ยม 
11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 5 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 12  สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 5.00 5 ดีเย่ียม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 ดีเยี่ยม 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 ดีเยี่ยม 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5 5 ดีเยี่ยม 
12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 ดีเยี่ยม 
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 5 ดีเยี่ยม 
12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 13  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 10.00 5 ดีเย่ียม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา              
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

5 5 ดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 5 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 14  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 5.00 5 ดีเย่ียม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 5 5 ดีเยี่ยม 
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 5 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 15  จัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อพฒันำและส่งเสริมสถำนศึกษำ 5.00 5 ดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  5 5 ดีเยี่ยม 
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 5 ดีเยี่ยม 

สรุปภำพรวมคุณภำพ ทั้ง 15 มำตรฐำน 99.36 5 ดีเย่ียม 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
มาตรฐานการศึกษา/ ตัวบ่งช้ี 

ค่า

เป้าหมาย 

การ

ประเมินผล 

มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 94.50 99.05 ม.1 - ม.6 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 91.00 99.06 ม.3 - ม.6 

1.1.1 ความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและคิดค านวณ        

ตามเกณฑ์ของแต่ระดับชั้น 
91.00 99.03 ม.3.1, ม.3.2, ม.3.3 

1.1.2 ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และแก้ปัญหา 
98.00 99.17 

ม.4.1, ม.4.2,  

ม.4.3, ม.4.4 

1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 98.00 98.99 ม.3.4 

1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 85.00 83.89 ม.5.2, ม.5.3 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดบัชาต ิ 69.00 74.38 ม.5.1, ม.5.4 

1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 
98.00 99.10 

ม.6.1, ม.6.2, 

ม.6.3, ม.6.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตำรำงค ำนวณคะแนนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  15  มำตรฐำน 

ร้อยละ/ 
ระดับที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

 ควำมหมำย 

มำตรฐำนที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 4.95 5 ดีเย่ียม 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 99.08 5 ดีเยี่ยม 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 98.99 5 ดีเยี่ยม 
1.3 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 98.86 5 ดีเยี่ยม 
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 99.08 5 ดีเยี่ยม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 99.05 5 ดีเยี่ยม 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 98.86 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 4.95 5 ดีเย่ียม 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 98.99 5 ดีเยี่ยม 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 99.15 5 ดีเยี่ยม 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 98.86 5 ดีเยี่ยม 
2.4 ตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 98.82 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 4.95 5 ดีเย่ียม 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 99.86 5 ดีเยี่ยม 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 99.25 5 ดีเยี่ยม 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 98.99 5 ดีเยี่ยม 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 98.99 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 4  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดสมเหตุสมผลอย่ำงเป็นระบบคิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ 4.96 5 ดีเย่ียม 
4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟังและดู และส่ือสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 99.05 5 ดีเยี่ยม 
4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 99.31 5 ดีเยี่ยม 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 99.15 5 ดีเยี่ยม 
4.4 มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 99.18 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 5  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 4.60 5 ดีเย่ียม 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 64.09 3 ดี 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 98.89 5 ดีเยี่ยม 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 98.20 5 ดีเยี่ยม 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 74.38 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 4.95 5 ดีเย่ียม 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 99.08 5 ดีเยี่ยม 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 99.05 5 ดีเยี่ยม 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 99.22 5 ดีเยี่ยม 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 99.05 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 7  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธผิล 10.00 5 ดีเย่ียม 
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 100 5 ดีเยี่ยม 
7.2 ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 100 5 ดีเยี่ยม 
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 100 5 ดีเยี่ยม 
7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีเหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 100 5 ดีเยี่ยม 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 100 5 ดีเยี่ยม 
7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 100 5 ดีเยี่ยม 
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 100 5 ดีเยี่ยม 
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 100 5 ดีเยี่ยม 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 100 5 ดีเยี่ยม 



 

   

 
มาตรฐานการศึกษา/ ตัวบ่งช้ี 

ค่า

เป้าหมาย 

การ

ประเมินผล 

มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธผิล 100 100 ม.12 

4.1 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน เพิ่มยกระดับคุณภาพ            

การจัดการศึกษาได้ดีย่ิงข้ึน 
100 100 ม.12.1 - ม.12.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
มาตรฐานการศึกษา/ ตัวบ่งช้ี 

ค่า

เป้าหมาย 

การ

ประเมินผล 

มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 94.50 99.05 ม.1 - ม.6 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 98.00 98.97 ม.1, ม.2 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด               

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
98.00 98.95 ม.2 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 98.00 98.98 ม.2.1, ม.2.2, ม.2.4 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 98.00 98.86 ม.2.3 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 99.00 98.99 ม.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

   

 
มาตรฐานการศึกษา/ ตัวบ่งช้ี 

ค่า

เป้าหมาย 

การ

ประเมินผล 

มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 2  การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 95.37 100 ม.14 

2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 99.00 100 ม.14.2 

2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 99.00 100 ม.14.1 

2.2.1 การวางแผนและด าเนนิงาน พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน    

รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรม 
100 100 ม.8 

2.2.2 การวางแผนและด าเนนิการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 
90.00 100 ม.9 

2.2.3 การวางแผนบรหิารและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 90.00 100 ม.10 

2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม                              

ที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
90.00 100 ม.11 

2.3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบ                     

ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
99.00 100 ม.13 

2.4  การก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 96.00 100 ม.9.2, ม.12.4 

 

 
 
 
 

 
 

 
มาตรฐานการศึกษา/ ตัวบ่งช้ี 

ค่า

เป้าหมาย 

การ

ประเมินผล 

มาตรฐาน/ 

ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน           

เป็นส าคัญ 
100 100 ม.7 

3.1 
การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่ร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน     

มีส่วนร่วม 
100 100 

ม.7.1, ม.7.2, ม.7.3 

ม.7.6, ม.7.8, ม.7.4 

3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น 100 100 ม.7.4 

3.3 
การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน             

อย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 
100 100 ม.7.5, ม.7.7, ม.7.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


