


 

คำนำ 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กล่าวถึง การประกันคุณภาพการศึกษา  

ว่าเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา
ดำเนินการพัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นสิ่งยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแ ละสาธารณชนว่า 
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ที่มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
การติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่  
ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษา ที่ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
และข้อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามท่ีกำหนด  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จึงจัดทำรายงานการสังเคราะห์รายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เครื่องมือของสำนักทดสอบทางการศึกษาและ ของทางมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดสามารถนำข้อมูลที่ได้    
มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามท่ีกำหนด 

ขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน 
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บทนำ 
 

ตามที่ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กล่าวถึง การประกัน

คุณภาพการศึกษา หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ

บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศกึษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้

ม ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที ่รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่

กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีและให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามี

หน้าที ่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแนะนำสถานศึกษา เพื ่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรวบรวม และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบและจัดส่ง

ไปยังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางใน

การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไปนั้น  

ในการนี้กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เพื ่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช มีผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและข้อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้จาก

การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริม

สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบต่อไป 
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วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผล 

การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและยกระดับคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ประจำปกีารศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช  

2. ได้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช 

3. นำข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและข้อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้

จากการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองเป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป     

 4. รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช จำนวน 10 เล่ม           
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสังเคราะห์ ผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 71 แห่ง พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มี

จำนวนครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ำกว่า 20 คน จำนวน 28 แห่ง (ร้อยละ 39.44) มีผู้บริหาร

สถานศึกษาปฏิบัติงานจำนวน 69 แห่ง (ร้อยละ 97.10) ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน 2 แห่ง (ร้อยละ 

2.82) สถานศึกษาจำนวน 10 แห่ง มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน (ร้อยละ 14.08) และมีจำนวน 61แห่ง 

ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป (ร้อยละ 85.92) เป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ปกติทั่วไป จำนวน 69 

แห่ง (ร้อยละ 98.67) และเป็นสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์อ่ืน จำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 2.82) 
 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม  
สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 18.31) ระดับดีเลิศ จำนวน 

47 แห่ง (ร้อยละ 66.20) ระดับดี จำนวน 11 แห่ง (ร้อยละ 15.49) โดยมีผลประเมินแยกเป็นรายมาตรฐาน 

ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีระดับยอดเยี่ยม จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 18.31) ระดับดีเลิศ 

จำนวน 37 แห่ง (ร้อยละ 52.11) ระดับดี จำนวน 20 แห่ง (ร้อยละ 28.17) ระดับกำลังพัฒนา จำนวน 1 

แห่ง (ร้อยละ 1.41) มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับยอดเยี่ยม จำนวน 23 แห่ง 

(ร้อยละ 32.39) ระดับดีเลิศ จำนวน 37 แห่ง (ร้อยละ 52.11) ระดับดี จำนวน 11 แห่ง (ร้อยละ 15.49) 

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ  มีระดับยอดเยี่ยม จำนวน 15 

แห่ง (ร้อยละ 21.13) ระดับดีเลิศ จำนวน 44 แห่ง (ร้อยละ 61.97) ระดับดี จำนวน 12 แห่ง (ร้อยละ 

16.90)  

จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา และแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
จุดเด่น  

ด้านคุณภาพผู ้เร ียน จุดเด่นที ่พบมากที ่ส ุด คือผู ้เร ียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ด ีตามที่

สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 88.25 รองลงมา คือมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ

คิดคำนวณ ร้อยละ 85.87 และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 

65.35 ตามลำดับ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จุดเด่นที่พบมากท่ีสุด คือจัดสภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 85.25 รองลงมา คือมีเป้าหมาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 84.87 และจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 75.80 ตามลำดับ 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนี้เป็นสำคัญ จุดเด่นที่พบมากที่สุด คือการ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 78.25 รองลงมา คือจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 73.37 และใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 61.34 ตามลำดับ 

จุดที่ควรพัฒนา  

ด้านคุณภาพผู้เรียน ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 70.25 รองลงมา คือผลสัมฤทธิ์

ทางการเร ียนตามหลักส ูตรสถานศึกษา ร ้อยละ 60.47 และความสามารถในการคิดว ิเคราะห์                    

คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร้อยละ 56.30 ตามลำดับ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 63.53 รองลงมา คือพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 45.80 และมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ร้อย

ละ 43.42 ตามลำดับด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ ตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 50.20 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้

ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 35.85 ตามลำดับ 

 แผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  สถานศึกษามีแผนการดำเนินงาน

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ดังนี้ ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 70.25 

จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาร้อยละ 68.30 เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 65.80 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 63.53  ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณ์

ญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร้อยละ 56.30 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 50.20 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 45.80 และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 35.85 
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ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประวัติความเป็นมา 
    

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมสภาการศึกษา  ครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2552  เห็นชอบ
หลักการให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)  โดยให้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ประกาศ
จัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) สำหรับจำนวนเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ควรสอดคล้อง กับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบบกลุ่มจังหวัดจำนวน 18  กลุ่ม โดยให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปกำหนดมาตรการระยะสั้น และให้ดำเนินการไปพลางก่อน เท่าที่ไม่
ขัดกับกฎหมาย  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดการมัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมติ
ของสภาการศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดมาตรการระยะสั้น ในการ
ดำเนินงานเพื ่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาและการบริหารงานบุคคล  โดยกำหนดจัดตั ้งศูนย์
ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  ให้มีเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาและกำหนดตั วบ่งชี้คุณภาพ
ความสำเร็จการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในมาตรการระยะสั้นดังกล่าวและได้
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกำหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  เมื่อวันที่ 31  มีนาคม 
2552 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการศูนย์
ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาขึ้น ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่าน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2553 โดยให้มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และในวันที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงในราช
กิจจานุเบกษา เพื ่อการบร ิหารและจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 42 เขต                
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา 
ในท้องทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง  จนถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

และจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เป็นจำนวน 62 เขต ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
กำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที ่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จนถึง
ปัจจุบัน 

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รับผิดชอบการบริหารและจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 23 อำเภอ  จำนวน 71 
โรงเรียน   
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ที่ตั้ง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ เลขที่ 12/13  หมู่ที่ 2  
ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000  โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย   
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎรธ์านี  และจงัหวัดกระบี ่ 

 
 

 

ภาพผังการเดินทาง 
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อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 , พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2553  
กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 
2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น   
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนการศึกษา 
 4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง         ส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน                        
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้าน
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  และตามประกาศ
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 1. กลุ่มอำนวยการ 
 2. กลุ่มนโยบายและแผน 
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 11. กลุ่มเฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)(ตามประกาศ สพม.12 เดิม) 
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นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 

 

 

   
 
 

 

    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

(VISION) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นองคก์รที่เป็นเลศิทางการศึกษา 

ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

 

พันธกิจ 

(MISSION) 

1. เสรมิสร้างผู้เรียนให้ยดึมั่นในสถาบนัหลักของชาติ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม ค่านยิม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ดว้ย “ศาสตร์พระราชา” 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้เป็นผูม้ีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที ่21 และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ อย่างท่ัวถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบรหิารจดัการที่มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมและสรา้งความรับผิดชอบ 

ต่อคุณภาพการศึกษา 
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ค่านิยม  

(Values)  

“ ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ” 

(Students and Schools Come First : SSCF) 

 

      
    
    
    
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์  

(GOAL)  

1. ผู้เรยีนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา”  

2. ผู้เรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐานสู่ระดับสากล มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพอย่างท่ัวถึง    
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามคีวามรู้ ความสามารถ และไดร้ับการพัฒนา
สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจดัการที่มีความ 
เป็นเลิศ  มีธรรมาภิบาล เป็นท่ียอมรับของสังคมและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

กลยุทธ์

(STRATEGY) 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

2. ส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถใน 

   การแข่งขัน 

3. ส่งเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร 

1 นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

081-8956716 

2 นายถาวร เวชจันทร ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

088-7650158 

3 นางวิมพว์ิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

084-2462399 

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร 
1 นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 081-8931437 

2 นางมันทนา รัตนะรัต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 086-3666831 

จุดเน้น 

การดำเนินงาน 

(THE FOCUS 

OF    

OPERATIONS) 

1. ด้านผู้เรียน 
    1.1 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และ 
          มีความสุข 

    1.2 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับ 
         พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     2.1 ครูและบุคลากรทางการศกึษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
           ของวิชาชีพ 

     2.2 ครูและบุคลากรทางการศกึษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน 
           การปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 

3. ด้านการบริหารจัดการ 

      3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคณุภาพเป็นที่ยอมรับ 

      3.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช บริหารจดัการตามหลัก 
           ธรรมาภิบาลได้มาตรฐานและพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร 
3 นายไตรรงค ์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
081-2711742 

4 นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 086-9488149 
5 นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 081-9789320 
6 นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ

หน้าที่  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
088-2706653 

7 นางจิรา ชชู่วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

081-0796308 
 

8 นางสาวพรทิพย์  เกิดสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 089-2978036 
9 นางชุติมา  พยุหกฤษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 091-8241919 
10 นายวีระพันธ์  โชติวัน นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 084-8381712 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร 
1 นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  (ผอ.สพม.นศ.) ประธานกรรมการ 081-8956716 
2 นายจำเริญศักดิ์  แสงแก้ว กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
081-2737295 

3 นายณรงค ์ สุทธิภักดี กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 

081-4764579 

4 รศ.ดร.วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 086-6892665 

5 นายภักดี  เหมทานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 086-6893888 

6 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 081-6065843 

7 นางมาลี  แก้วละเอียด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 065-0569390 

8 นายปรีชา  มากมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 089-5962457 

9 นางจิรา ชูช่วย 
(ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลฯ) 

กรรมการและเลขานุการ 081-0796308 
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รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษา ผ่านกลุ่มสหวิทยาเขต จำนวน 4 กลุ่ม และสหวิทยาเขต จำนวน 13 สหวิทยาเขต  

 

กลุ่มสหวิทยาเขต  จำนวน  4 กลุ่ม   ประกอบด้วย 
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 1 

ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
1 เบญจมราชูทิศ  9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
2 กัลยาณีศรีธรรมราช  10 ขุนทะเลวิทยาคม  
3 ปากพูน  11 เฉลิมราชประชาอุทิศ  
4 เมืองนครศรีธรรมราช  12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  
5 โยธินบำรุง  13 พระพรหมพิทยานุสรณ์  
6 ตรีนิมิตรวิทยา  14 ทางพูนวิทยาคาร  
7 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 2 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
1 บางขันวิทยา   11 นางเอ้ือยวิทยา  
2 วังหินวิทยาคม  12 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  
3 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง  13 ก้างปลาวิทยาคม  
4 ช้างกลางประชานุกูล  14 ทุ่งสง  
5 ทุ่งสงวิทยา  15 กรุงหยันวิทยาคาร  
6 ทุ่งสงสหประชาสรรค์  16 ทุ่งสังพิทยาคม  

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 2 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
7 สตรีทุ่งสง  17 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก  
8 นาบอน  18 ทุ่งใหญ่วิทยาคม  
9 ฉวางรัชดาภิเษก  19 เสม็ดจวนวิทยาคม  
10 ละอายพิทยานุสรณ์ 
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กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 3 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
1 นพคุณประชาสรรค์  13 ชะอวด  
2 ทรายขาววิทยา  14 ชะอวดวิทยาคาร  
3 เขาพังไกร  15 เกาะขันธ์ประชาภิบาล  
4 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์  16 ขอนหาดประชาสรรค์  
5 เชียรใหญ่  17 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  
6 วิเชียรประชาสรรค์  18 หัวไทรบำรุงราษฎร์  
7 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา  19 แหลมราษฎร์บำรุง  
8 ธัญญาวดีศึกษา  20 เสาธงวิทยา  
9 ปากพนัง  21 ตระพังพิทยาคม  
10 สตรีปากพนัง  22 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  
11 โศภนคณาภรณ์  23 ควนเกยสุทธิวิทยา  
12 อินทร์ธานีวิทยาคม  24 คีรีราษฎร์พัฒนา  

 
กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 4 

ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
1 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  8 เทพราชพิทยาสรรค์  
2 โมคลานประชาสรรค์  9 บ้านเกาะวิทยา  
3 สระแก้วรัตนวิทย์  10 คงคาประชารักษ์  
4 พรหมคีรีพิทยาคม  11 นบพิตำวิทยา  
5 สิชลคุณาธารวิทยา  12 ขนอมพิทยา  
6 สิชลประชาสรรค์  13 ท้องเนียนคณาภิบาล  
7 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
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สหวิทยาเขต  จำนวน  13 สหวิทยาเขต   ประกอบด้วย 

 

สหวิทยาเขต
ที่ 

ชื่อ 
สหวิทยาเขต 

จำนวน 
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

1 เบญจมราชูทิศ 
 

5 1. เบญจมราชูทิศ                       2. เมืองนครศรีธรรมราช 
3. สวนกุหลาบวิทยาลัย นศ.            4. ขุนทะเลวิทยาคม              
5. ปากพูน 

2 กัลยาณี 5 1. กลัยาณศีรีธรรมราช                       2. ตรีนิมติวิทยา 
3. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ                4. โยธินบำรุง 
5. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช   

3 พระพรหม – 
เฉลิมพระเกียรติ 

5 1. เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้             2. พระพรหมพิทยานุสรณ์       
3. เฉลิมราชประชาอุทิศ                 4. ทางพูนวิทยาคาร  
5. เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครินทร์ นครศรีธรรมราช 

4 ทุ่งสง 4 1. ทุ่งสง                                   2. บางขันวิทยา  
3. วังหินวิทยาคม                        4. ก้างปลาวิทยาคม 

5 สตรีทุ่งสง 5 1. สตรีทุ่งสง                              2. ทุ่งสงวิทยา                  
3. ทุ่งสงสหประชาสรรค์                4. ช้างกลางประชานุกูล  
5. นาบอน                      

6 ร่อนพิบูลย์ฯ – 
จุฬาภรณ์ 

6 1. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์   2. เสาธงวิทยา 
3. คีรีราษฎร์พัฒนา                     4. ตระพังพิทยาคม                      
5. ควนเกยสุทธิวิทยา                   6. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์

7 ต้นน้ำตาปี 5 1. ฉวางรัชดาภิเษกฯ                    2. ละอายพิทยานุสรณ ์
3. พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ           4. นางเอื้อยวิทยา                     
5. ประสาธนร์าษฎร์บำรุง  

8 ทุ่งใหญ่ 5 1. ทุ่งใหญ่วิทยาคม                      2. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณฯ์ 
3. กรุงหยันวิทยาคาร                   4. เสม็ดจวนวิทยาคม 
5. ทุ่งสังพิทยาคม 

9 หัวไทร - 
เชียรใหญ่ 

 

7 1. หัวไทรบำรุงราษฎร์                  2. เชียรใหญ่                         
3. เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา              4. ทรายขาววิทยา 
5. แหลมราษฎร์บำรุง                   6. นพคุณประชาสรรค์     
7. เขาพังไกร 

10 ปากพนัง- 
เชียรใหญ่ 6 

1. ปากพนัง                             2. สตรีปากพนัง  
3. โศภนคณาภรณ์                     4. อินทร์ธานีวิทยาคม                    
5. วิเชียรประชาสรรค์                 6. ธัญญาวดีศึกษา 

11 
 

ชะอวด 
5 

1. ชะอวด                               2. ชะอวดวิทยาคาร 
3. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา            4. ขอนหาดประชาสรรค ์
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สหวิทยาเขต 
ที ่

ชื่อ 
สหวิทยาเขต 

จำนวน 
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

   5. เกาะขันธ์ประชาภิบาล 
12 สิชล – ขนอม 6 1. สิชลคุณาธารวิทยา                 2. สิชลประชาสรรค ์

3. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ                4. เทพราชพิทยาสรรค ์
5. ขนอมพิทยา                         6. ท้องเนียนคณาภิบาล 

13 ท่าศาลา – 
นบพิตำ – 
พรหมคีรี 

7 1. ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา            2. สระแก้วรัตนวิทย์     
3. โมคลานประชาสรรค์               4. นบพิตำวิทยา  
5. คงคาประชารักษ์                    6. พรหมคีรีพิทยาคม 
7. บ้านเกาะวิทยา 

 
ที่มา : กลุ่มอำนวยการ สพม.นศ. 
 

ศูนย์พัฒนาวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน  27  ศูนย์ 
 

ลำดับที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ ที่ตั้งศูนย ์/ โรงเรียน 
1 ภาษาไทย เบญจมราชูทิศ 
2 คอมพิวเตอร์ เบญจมราชูทิศ 
3 ฝรั่งเศส  เบญจมราชูทิศ 
4 ภาษาจีน  เบญจมราชูทิศ 
5 ภาษาอังกฤษ  กัลยาณีศรีธรรมราช 
6 นาฏศิลป์  กัลยาณีศรีธรรมราช 
7 ภาษาญี่ปุ่น  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
8 คณิตศาสตร์  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา เมืองนครศรีธรรมราช 
10 ดนตรีสากล  โยธินบำรุง 
11 วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
12 ภาษาเกาหลี   วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
13 สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
14 ธุรกิจ สตรีปากพนัง 
15 นักเรียนพิเศษเรียนร่วม   สตรีปากพนัง 
16 ดนตรีไทย ปากพนัง 
17 ลูกเสือ เนตรนารี คีรีราษฎร์พัฒนา 
18 เกษตรกรรม ฉวางรัชดาภิเษก 
19 คหกรรม สตรีทุ่งสง 
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ลำดับที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ ที่ตั้งศูนย ์/ โรงเรียน 
20 ศิลปะ พรหมคีรีพิทยาคม 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
22 อุตสาหกรรม ทุ่งสง 
23 ศิลปะพื้นบ้าน เชียรใหญ่ 
24 หุ่นยนต์ สิชลคุณาธารวิทยา 
25 เศรษฐกิจพอเพียง สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
26 อาเซียน เมืองนครศรีธรรมราช 
27 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

(ศูนย์เฉพาะกิจ) 
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ   

ที่มา  :  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามตำแหน่งและเพศ 

 
 

 

 

 

 

ชาย หญิง รวม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 1 0 1

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 1 1 2

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำ 38 ค (1) ศึกษำนิเทศก์ 3 7 10

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำ 38 ค (2) 4 32 36

ลูกจ้ำงประจ ำ 0 1 1

พนักงำนรำชกำร 1 2 3

ลูกจ้ำงช่ัวครำว 5 8 13

ข้ำรำชกำรครู (ช่วยรำชกำร) 1 0 1

รวม 16 51 67

ประเภทต าแหน่ง
จ านวน (คน)
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จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง วิทยฐานะ และ

เพศ 

 

 

 

 

ระดบั

ต ำแหน่ง ชำย หญงิ รวม

- คศ.1                -                -                  -   

 ช ำนำญกำร คศ.2                  2              -                    2

 ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3                48              18                66

 เช่ียวชำญ คศ.4                  1              -                    1

 เช่ียวชำญพิเศษ คศ.5                -                -                  -   

               51              18                69

- คศ.1                -                -                  -   

 ช ำนำญกำร คศ.2                18              12                30

 ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3                34              18                52

 เช่ียวชำญ คศ.4                -                -                  -   

               52              30                82

- ครูผู้ช่วย                84            209              293

- คศ.1              129            271              400

 ช ำนำญกำร คศ.2              258            611              869

 ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.3              283            864            1,147

 เช่ียวชำญ คศ.4               1                  1

 เช่ียวชำญพิเศษ คศ.5                -                -                  -   

             754          1,956            2,710

ประเทภท่ัวไป ปฏิบัติงำน                -                -                  -   

ช ำนำญงำน                -                -                  -   

อำวุโส                -                -                  -   

ประเภทวิชำกำร ปฏิบัติกำร                -                -                  -   

ช ำนำญกำร                -                 4                  4

ช ำนำญกำรพิเศษ                -                -                  -   

               -                 4                  4

 5. ลูกจ้ำงประจ ำ - -                91              15              106

 6. พนักงำนรำชกำร - -                  9              21                30

 7. ลูกจ้ำงช่ัวครำว - -              178            282              460

           1,135          2,326            3,461รวมท้ังหมด

ต ำแหน่ง วทิยฐำนะ
จ ำนวน (คน)

 1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

รวม

รวม

 2. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

รวม

 3. ครู

 4. บุคลำกร 38 ค(2)

รวม
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จ านวน
 ร.ร.

ร้อยละ
จ านวน
 ร.ร.

ร้อยละ
จ านวน
 ร.ร.

ร้อยละ

นครศรีธรรมราช 71 9 12.68
ดีเย่ียม 2 22.22 4 44.44 2 22.22
ดีมำก 4 44.44 3 33.33 4 44.44

ดี 3 33.33 2 22.22 3 33.33

พัทลุง 27 6 22.22

ดีเย่ียม
ดีมำก 6 100 6 100 6 100
ดี

98 15 15.31 15 15 15
ดีเย่ียม 2 13.33 4 26.67 2 13.33
ดีมาก 10 66.67 9 60.00 10 66.67
ดี 3 20.00 2 13.33 3 20.00

หมำยเหต ุ  :  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ

ท่ีมา : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม .นศ.

มาตรฐานท่ี 2

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563)

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ร้อยละ

รวม

มาตรฐานท่ี 3มาตรฐานท่ี 1
จ านวน
โรงเรียน
ท้ังหมด

จ านวน
โรงเรียนท่ีเข้า
รับการประเมิน

ผลการประเมินภายนอกรอบส่ี
จังหวัด

ระดับ

ค ุ ำ 

จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง เป็นรายช้ัน 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วน

ชาย หญิง รวม ห้อง : นักเรียน

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 5,530 5,721 11,251 20.74 330 1:34

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 5,185 5,762 10,947 20.18 321 1:34

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 4,741 5,500 10,241 18.88 314 1:33

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 3,057 4,940 7,997 14.74 257 1:31

มัธยมศึกษำปีท่ี 5 2,763 4,431 7,194 13.26 246 1:29

มัธยมศึกษำปีท่ี 6 2,347 4,269 6,616 12.20 246 1:27

รวมท้ังส้ิน 23,623 30,623 54,246 100.00 1,714      1:32

ร้อยละ 43.55 56.45 100.00

ระดับช้ัน
จ านวนนักเรียน ร้อยละของ

 นร.ท้ังหมด
ห้องเรียน
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สรุปผลการเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID -19  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวน
โรงเรียนที่
เข้ารับการ
ประเมิน 

ร้อยละ(ของ
จำนวน ร.ร 
ในสังกัดที่รับ
การประเมิน) 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 

จำนวน 
ร.ร 

ร้อยละ จำนวน 
ร.ร 

ร้อยละ จำนวน 
ร.ร 

ร้อยละ 

ด ี 15 21.13 15 100 15 100 15 100 

พอใช้ - - - - - - - - 

ปรับปรุง - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 ระดับคุณภาพ ในการประเมินระยะแรก (ระดับคุณภาพดี,คุณภาพพอใช้,ระดับคุณภาพปรับปรุง)  
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รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ส่วนที่ 1 ผลการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสังเคราะห์ ผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 71 แห่ง พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มี

จำนวนครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ำกว่า 20 คน จำนวน 28 แห่ง (ร้อยละ 39.44 ) มีผู้บริหาร

สถานศึกษาปฏิบัติงานจำนวน 69 แห่ง (ร้อยละ 97.10) ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน 2 แห่ง (ร้อยละ 

2.82) สถานศึกษาจำนวน 10 แห่ง มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน (ร้อยละ 14.08) และมีจำนวน 61แห่ง 

ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป (ร้อยละ 85.92) เป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ปกติทั่วไป จำนวน 69 

แห่ง (ร้อยละ 98.67) และเป็นสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์อ่ืน จำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 2.82) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน พบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือบูรณาการ

ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารร้อยละ 100 รองลงมา คือ มีโครงการ/กิจกรรมที่

ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิดคำนวณร้อยละ 94.37 ตามลำดับ 

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่าผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือ    

บูรณาการความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ร้อยละ 100 รองลงมา คือผลการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิดคำนวณ ร้อยละ 97.18 ตามลำดับ  

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่ารายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือ

บูรณาการความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ร้อยละ 88.73 รองลงมา คือรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที ่ส ่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิดคำนวณ  ร้อยละ 83.10 

ตามลำดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็น 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  
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รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
  1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอ่าน การ

เขียน และการสื่อสาร 
100 

  2) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิดคำนวณ 94.37 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

  1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถใน
การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 

100 

  2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถใน
การคิดคำนวณ 

97.18 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

  1) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการ
ความสามารถใน การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 

88.73 

  2) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการ
ความสามารถในการคิดคำนวณ 

83.10 

 

ประเด็นที่ 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

1) ด้านโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในคิดวิเคราะห์ และ/ หรือ คิด

วิจารณญาณ" ร้อยละ 100 รองลงมา คือ มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถใน

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น" ร้อยละ 98.59 มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการ

ความสามารถในการแก้ปัญหา ร้อยละ 97.18 ตามลำดับ 

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่าผลการดำเนิน  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่

ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในคิดวิเคราะห์ และ/ หรือ คิดวิจารณญาณ ผลการดำเนินโครงการ/

กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น" และผลการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการแก้ปัญหา ร้อยละ 94.37  

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่ารายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณา

การความสามารถในคิดวิเคราะห์ และ/ หรือ คิดวิจารณญาณ รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่

ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น  รายงานผลการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม ที ่ส ่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการแก้ปัญหา"  ร้อยละ 80.28 แสดง

รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็น 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

  1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในคิดวิเคราะห์ 
และ/ หรือ คิดวิจารณญาณ 

100 

  2) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

98.59 

  3) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการแก้ปัญหา 97.18 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

  1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในคิด
วิเคราะห์ และ/ หรือ คิดวิจารณญาณ 

94.37 

  2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

94.37 

  3) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

94.37 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

  1) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการ
ความสามารถในคิดวิเคราะห์ และ/ หรือ คิดวิจารณญาณ 

80.28 

  2) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการ
ความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

80.28 

  3) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

80.28 
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ประเด็นที่ 3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1) ด้านโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 

91.55  

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่าผลการดำเนิน  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่

ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 87.32  

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐานพบว่า รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการสร้าง

นวัตกรรมร้อยละ 92.96  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นที ่3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

 มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการสร้างนวัตกรรม 91.55 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม 87.32 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการสร้างนวัตกรรม 92.96 
 

ประเด็นที่ 4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1) ด้านโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ร้อยละ 92.96  

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่าผลการดำเนิน  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่

ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร้อยละ 92.96  

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐานพบว่ารายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 73.24  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นที ่4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

92.96 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

92.96 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

73.24 

 

ประเด็นที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
1) ด้านโครงการ/กิจกรรม ที ่ส ่งเสริมหรือบูรณาการผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา ร้อยละ 95.77 รองลงมา คือ มีโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 

92.96  มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน  ร้อยละ 91.55 

ตามลำดับ 

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่าผลการดำเนิน   ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 94.37  รองลงมา ผลการดำเนินการโครงการ/

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 90.14 ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน ร้อยละ 88.73   ตามลำดับ  

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐานพบว่า รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 84.51  รองลงมา รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 80.28  และ รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน ร้อยละ 78.87 ตามลำดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

  1) มีโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 95.77 
  2) มีโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 92.96 
  3) มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน 91.55 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

  1) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

94.37 

  2) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 90.14 
  3) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะทาง

วิชาการของนักเรียน 
88.73 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

  1) รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

84.51 

  2) รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 80.28 
  3) รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะ

ทางวิชาการของนักเรียน 
78.87 

 

ประเด็นที่ 6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ 
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการ

ทำงาน" ร้อยละ 88.73 รองลงมา มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  ร้อยละ 84.51   มีโครงการ/กิจกรรม

การแนะแนว เพื่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ 81.69  ตามลำดับ 

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่าผลการดำเนินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

นักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน"ร้อยละ 87.32 รองลงมาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ"

ร้อยละ 85.92  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนว เพื่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ 84.51  

ตามลำดับ  
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3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐานพบว่ารายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะในการทำงาน ร้อยละ 70.42  รองลงมารายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ร้อย

ละ 69.01  และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบอาชีพร้อยละ 67.61

ตามลำดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ 
1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

  1) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน 88.73 
  2) มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  84.51 
  3) มีโครงการ/กิจกรรมการแนะแนว เพื่อการประกอบอาชีพ 81.69 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  
  1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน 87.32 
  2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 85.92 
  3) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนว เพื่อการประกอบอาชีพ 84.51 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  
  1) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการ

ทำงาน 
70.42 

  2) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 69.01 
  3) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบอาชีพ 67.61 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

1) ด้านโครงการ/กิจกรรมดำเนินงาน มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม คุณลักษณะ และ

ค่านิยมที่ดี ร้อยละ 97.18 รองลงมา มีโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา ร้อยละ 97.18 ตามลำดับ 

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่าผลการดำเนินการ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ที่ส่งเสริมคุณธรรม คุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ร้อยละ 97.18  รองลงมาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา ร้อยละ 85.92 ตามลำดับ  
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3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐานพบว่า รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม 

คุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ร้อยละ 83.10 รองลงมา รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตร

นารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา ร้อยละ 74.65 ตามลำดับ แสดง

รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  
  1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม คุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี 97.10 
  2) มีโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหาร จิตอาสา 

90.14 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  
  1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม คุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี 97.18 
  2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา 

85.92 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  
  1) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม คุณลักษณะ และ
ค่านิยมท่ีดี 

83.10 

  2) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา 

74.65 

 

ประเด็นที่ 2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ มีโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี

ไทย  ร้อยละ 98.59 รองลงมา คือ มีโครงการ/กิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ ร้อยละ 98.59  มีโครงการ/

กิจกรรม ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 87.32ตามลำดับ 

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่า ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันสำคัญต่างๆ ร้อย

ละ 100 รองลงมาคือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย" ร้อยละ 

95.77  และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน ร้อยละ 84.51  ตามลำดับ  
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3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐานพบว่ารายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการนำภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 81.69 รองลงมา คือ รายงานผลการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ ร้อยละ 84.5178.38 และ รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 74.65 ตามลำดับ แสดง

รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

  1) มีโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  98.59 
  2) มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 
87.32 

  3) มีโครงการ/กิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ 98.59 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

  1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย 95.77 
  2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
84.51 

  3) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ 100 
3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

  1) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 

81.69 

  2) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

74.65 

  3) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ 84.51 
 

ประเด็นที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมดำเนินงาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่าง การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ร้อยละ 94.37 รองลงมา คือมีโครงการ/กิจกรรมระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 91.55  ตามลำดับ 
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2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่าผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน 

บนความแตกต่าง การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ร้อยละ 95.77 รองลงมา คือ ผลการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 83.10  ตามลำดับ  

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐานพบว่า รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่าง การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ร้อยละ 81.69 รองลงมา คือ รายงานผล

การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 74.65 ตามลำดับ แสดงรายละเอียด

ดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

  1) มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง การส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

94.37 

  2) มีโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 91.55 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

  1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่าง 
การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

95.77 

  2) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 83.10 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

  1) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

81.69 

  2) รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 74.65 
 

ประเด็นที่ 4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านจิตสังคม  ร้อยละ 

98.59 รองลงมา คือ มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย ร้อยละ 97.18 ตามลำดับ 

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่าผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาวะทาง

ร่างกาย และ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านจิตสังคม ร้อยละ 95.77  
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3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐานพบว่ารายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาวะทาง

ร่างกาย ร้อยละ 83.10 รองลงมา คือ รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านจิตสังคม ร้อย

ละ 80.28  ตามลำดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

  1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย  97.18 
  2) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านจิตสังคม 98.59 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

  1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 95.77 
  2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านจิตสังคม 95.77 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

  1) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 83.10 
  2) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านจิตสังคม 80.28 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นที่ 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
กำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจของสถานศึกษา ร้อยละ 98.59  

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่าผลการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์/
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ สำหรับการบริหารจัดการ ร้อยละ 92.96 

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่า แผนกลยุทธ์ /แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการสำหรับการบริหารจัดการร้อยละ 88.73  แสดงดังตารางที่ 11 
ตารางท่ี 11 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นที่ 1 มีเป้าหมายวิทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  
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รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของ

สถานศึกษา 
98.59 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

ผลการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการ สำหรับการบริหารจัดการ 

92.96 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ สำหรับการบริหาร
จัดการ 

88.73 

 

ประเด็นที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา  
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน พบว่า มีกิจกรรมวางแผนการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการคุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร ร้อยละ 97.18 รองลงมามีกิจกรรมการดำเนิน
แนวทางการกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภาพ หรือรูปแบบบริหารจัดการ
คุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 97.18 และมีโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 
94.37 ตามลำดับ 

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที ่เกิดขึ ้น พบว่า  ผลการกำกับติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภาพ หรือผลการใช้รูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา  ร้อยละ 98.59 
รองลงมา ผลการดำเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/
ทฤษฎีทางการบริหาร ร้อยละ 95.77 และ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 94.37 ตามลำดับ  

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่ามี รายงานผลการกำกับติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภาพ หรือรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 83.10 รองลงมา    
มีรายงานผลการดำเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/
ทฤษฎีทางการบริหาร ร้อยละ 81.69 และมีรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพัฒนา
งาน อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 74.65 ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 12 
ตารางท่ี 12 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา  

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา  
1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  
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รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
  1) มีกิจกรรมวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา อิง

แนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร 
97.18 

  2) มีกิจกรรมการดำเนินแนวทางการกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
โดยใช้วงจรคุณภาพ หรือรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

97.18 

  3) มีโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง  94.37 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

  1) ผลการดำเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา อิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร 

95.77 

  2) ผลการกำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภาพ หรือผล
การใช้รูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

98.59 

  3) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 94.37 
3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

  1) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร 

81.69 

  2) รายงานผลการกำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภาพ 
หรือรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

83.10 

  3) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพัฒนางาน อย่าง
ต่อเนื่อง 

74.65 

 

ประเด็นที่ 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน พบว่ามีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ
ร้อยละ 97.18 รองลงมามีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 92.96 ตามลำดับ  

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่าผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางาน
วิชาการ ร้อยละ 91.55 รองลงมาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 
88.73 ตามลำดับ  

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่า รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ ร้อยละ 
78.87 รองลงมา มีรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 74.65 ตามลำดับ  แสดงดังตารางที่ 
13 
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ตารางท่ี 13 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นที่ 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

1) มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ 97.18 
2) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 92.96 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ 91.55 
2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 88.73 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

1) รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 78.87 
2) รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 74.65 

 

ประเด็นที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ครู และ

บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ 98.77   
2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดข้ึน พบว่า ผลการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนา

ตนเองดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ 95.77 
3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่า รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลกร

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ 87.32 แสดงดังตารางที่ 14 
 
ตารางท่ี 14 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ครู และบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

98.59 
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รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

ผลการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 95.77 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลกรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 87.32 
 

ประเด็นที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน พบว่า มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ สังคม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 95.77  
2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น พบว่า ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนา

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 95.77 

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่า รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 76.06  แสดงดังตารางที่ 15 
 
ตารางท่ี 15 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

95.77 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

95.77 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
สังคม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

76.06 
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ประเด็นที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน พบว่า 2) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม 

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ 95.77 รองลงมา มีโครงการ/กิจกรรม 
ที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ ร้อยละ 92.96 ตามลำดับ 

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดข้ึน พบว่า ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ และ  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ 91.55  

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่า รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 76.06 รองลงมา มีรายงานผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ ร้อยละ 73.24 
ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 16 
ตารางท่ี 16 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การบริหารจัดการ 

92.96 

2) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจัดการเรียนรู้ 

95.77 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 

91.55 

2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ 

91.55 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

1)  รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 

73.24 

2) รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ 

76.06 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นที่ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 98.59  รองลงมา คือ มี
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ 97.18 ตามลำดับ 

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดข้ึน พบว่า ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ. 95.77 
รองลงมา คือผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ 94.37 ตามลำดับ 

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่ารายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 78.87  
รองลงมา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ 77.46 ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  

1) มีโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

98.59 

2) มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 97.18 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

95.77 

2) ผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 94.37 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  

1) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

78.87 

2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 77.46 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ประเด็นที่  2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ และ  มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 88.73   

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดข้ึน พบว่าผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ ร้อยละ 90.14 รองลงมา คือ  ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 83.10 ตามลำดับ 

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่า รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ ร้อยละ 73.24  รองลงมา คือ รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 70.42 ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 18 
 
ตารางท่ี 18 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็น 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  
1) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ

การเรียนรู้ 
88.73 

2) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 88.73 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  

1) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ 

90.14 

2) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

83.10 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  
1) รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับการเรียนรู้ 
73.24 

2) รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

70.42 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ประเด็นที่ 3 มีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการ 

เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ร้อยละ 91.55   
2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ ้น พบว่า ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

บริหารจัดการ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ร้อยละ 85.92  
3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่า รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

บริหารจัดการ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู ้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ร้อยละ 71.83       
แสดงดังตารางที ่19 
ตารางท่ี 19 มีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นที่ 3 มีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  
มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
91.55 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์

เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
85.92 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการ เน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
71.83 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ประเด็นที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผล

การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 94.37  รองลงมา คือ  มีโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลาย ร้อยละ 87.32 และ  มีกิจกรรมการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เรียนเพื ่อนำไป
พัฒนาการเรียนรู้ ร้อยละ 85.92 ตามลำดับ 

2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที ่เกิดขึ ้น พบว่า  ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 90.14 รองลงมา คือผลการ
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ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย ร้อยละ 83.10 และ ผลการ
ดำเนินการกจิกรรมการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปพัฒนาการเรียนรู้ ร้อยละ 81.69 ตามลำดับ 

3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน พบว่ารายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 77.46 รองลงมา คือ รายงานผลการ
ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครื ่องมือวัดประเมินผลที ่หลากหลาย  ร้อยละ 74.65 และ              
มีบันทึกการนำข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนา ร้อยละ 71.83 ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 20 

 
ตารางท่ี 20 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  
1) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบ 
94.37 

2) มีโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย 87.32 
3) มีกิจกรรมการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปพัฒนาการเรียนรู้ 85.92 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  
1) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการ

จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
90.14 

2) ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลที่
หลากหลาย 

83.10 

3) ผลการดำเนินการกิจกรรมการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไป
พัฒนาการเรียนรู้ 

81.69 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  
1) รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผล

การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
77.46 

2) รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัด
ประเมินผลที่หลากหลาย 

74.65 

3) บันทึกการนำข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนา 71.83 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ประเด็นที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
1) ด้านโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 95.77  
2) ด้านผลปรากฏ คุณภาพที ่เกิดขึ ้น พบว่า ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90.14  
3) ด้านแหล่งข้อมูล หลักฐาน รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เร ียนร ู ้และให ้ข ้อม ูลสะท ้อนกล ับเพ ื ่อพ ัฒนาและปร ับปร ุงการจ ัดการเร ียนรู้  ร ้อยละ 76.06                       
แสดงดังตารางที ่21  
ตารางท่ี 21 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

1. โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงาน  
มีโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
95.77 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น  
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
90.14 

3. แหล่งข้อมูลหลักฐาน  
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
76.06 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการดำเนนิงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น  

1) ด้านคุณภาพผู้เรียน จากสถานศึกษาที่ระบุทั้งสิ้น 69 แห่ง โดยการใช้ชุดข้อมูลที่ใช้ในการหา

ค่าความถี่และค่าร้อยละของตัวแปรที่มีหลายคําตอบ หรือข้อคําถามที่มีได้หลายคําตอบ( Multiple 

Response) จุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผู้เรียนมี

คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด (ร้อยละ 31.88) รองลงมา คือความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสาร และ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (ร้อยละ 26.09) และ 
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ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและคิดคำนวณ (ร้อยละ 23.19) ตามลำดับ ส่วนจุดเด่นที่พบ

น้อยที่สุด คือ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (ร้อยละ 8.70) 

2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จากสถานศึกษาที่ระบุทั้งสิ้น 69 แห่ง โดยการใช้ชุด

ข้อมูลทีใ่ช้ในการหาค่าความถี่และค่าร้อยละของตัวแปรที่มีหลายคําตอบ หรือข้อคําถามที่มีได้หลายคําตอบ 

(Multiple Response) จุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (ร้อยละ 

60.87) รองลงมา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ร้อยละ 39.13)  และ มีเป้าหมาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน (ร้อยละ 36.23) ตามละดับ ส่วนจุดเด่นที่พบน้อยที่สุด 

คือ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 2.90) 

3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากสถานศึกษาที่ระบุทั้งสิ้น 70 

แห่ง โดยการใช้ชุดข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าความถี่และค่าร้อยละของตัวแปรที่มีหลายคําตอบ หรือข้อคําถาม

ที่มีได้หลายคําตอบ (Multiple Response) จุดเด่นที่พบมากท่ีสุด คือจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ร้อยละ 78.57) รองลงมา คือการใช้สื ่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ร้อยละ 35.71) และ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

(ร้อยละ 30.00) ตามลำดับ ส่วนจุดเด่นที่พบน้อยที่สุด คือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 17.14) แสดงดังตารางที่ 22  

ตารางท่ี 22 จุดเด่น 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
จุดเด่น  

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 31.88 
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 31.88 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสาร   26.09 
4) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 26.09 
5) ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและคิดคำนวณ 23.19 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 60.87 
2) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 39.13 
3) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 36.23 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
78.57 
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รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
2) การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 35.71 
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 30.00 

 

จุดที่ควรพัฒนา  

1) ด้านคุณภาพผู้เรียน จากสถานศึกษาที่ระบุทั้งสิ้น 70 แห่ง โดยการใช้ชุดข้อมูลที่ใช้ในการหา

ค่าความถี ่และค่าร้อยละของตัวแปรที่มีหลายคําตอบ หรือข้อคําถามที่มีได้หลายคําตอบ (Multiple 

Response)  จุดที่ควรพัฒนามากที่สุด คือผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ร้อยละ 

61.43) รองลงมา ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ (ร้อยละ 40.00) และ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณ์ญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา (ร้อยละ 

25.71) ตามลำดับ ส่วนจุดที่ควรพัฒนาน้อยที่สุดคือ การยอมรับทที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลายและสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม (ร้อยละ 1.43) 

2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จากสถานศึกษาที่ระบุทั้งสิ้น 71 แห่ง โดยการใช้ชุด

ข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าความถี่และค่าร้อยละของตัวแปรที่มีหลายคําตอบ หรือข้อคําถามที่มีได้หลายคําตอบ 

(Multiple Response)  จุดที่ควรพัฒนามากที่สุด คือระบบบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

(ร้อยละ 66.20) รองลงมา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ (ร้อยละ 35.21) และ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ร้อยละ 11.27) 

ตามลำดับ ส่วนจุดที่ควรพัฒนาน้อยที่สุดคือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 9.86)  

3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ จัดการ จากสถานศึกษาที่ระบุ

ทั้งสิ้น 71 แห่ง โดยการใช้ชุดข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าความถี่และค่าร้อยละของตัวแปรที่มีหลายคําตอบ หรือ

ข้อคําถามที่มีได้หลายคําตอบ (Multiple Response)   จุดที่ควรพัฒนามากที่สุด คือ จัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ (ร้อยละ 43.66) รองลงมา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 35.21) และการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก (ร้อยละ 14.08) ตามลำดับ ส่วนจุดที่ควรพัฒนาน้อยที่สุด คือ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน (ร้อยละ 9.86) แสดงดังตารางที่ 23 
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ตารางท่ี 23 จุดที่ควรพัฒนา 

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 61.43 
2) ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ  40.00 
3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณ์ญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
25.71 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1) ระบบบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 66.20 
2) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
35.21 

3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 11.27 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

43.66 

2) การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 43.66 
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
35.21 

4) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 14.08 
 

แผนการดำเนนิงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  

1) ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 92.96 

รองลงมา ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  ร้อยละ 81.69 และ ด้านคุณลักษณะ

และค่านิยมที่ด ีร้อยละ 80.28 ตามลำดับ  

2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการพบว่า ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ร้อยละ 85.92  รองลงมา ด้านการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย และ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้  ร้อยละ 83.10 และ ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ ด้านการ

จัดดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ร้อยละ 77.46 

ตามลำดับ  
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3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ พบว่า ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 88.73 รองลงมา ด้านการ

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 84.51 และ ด้านการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ 83.10 ตามลำดับ  

ดังตารางที่ 24 

ตารางท่ี 24 แผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน  

รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
แผนการดำเนนิงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.  ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวน 81.69 
2.  ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา 77.46 
3. ด้านการสร้างนวัตกรรม 77.46 
4. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 70.42 
5. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 92.96 
6. ด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 70.42 
7. ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 80.28 
8. ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 69.01 
9. ด้านการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 73.24 
10. ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 74.65 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ด้านการปรับเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 70.42 
2. ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85.92 
3. ด้านการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
83.10 

4. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 77.46 
5. ด้านการจัดดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
77.46 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

83.10 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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รายการสังเคราะห์ ร้อยละ 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
88.73 

2. ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 84.51 
3. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 73.24 
4. ด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
69.01 

5. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

83.10 

 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 71 แห่ง จดักลุ่มตาม

ประสิทธิภาพของสถานศึกษาได้ 3 กลุ่ม ดังนี้    

1. กลุ่ม YYY จำนวน 34 แห่ง (ร้อยละ 47.89) ได้แก่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณีศรี

ธรรมราช โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช  โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยนครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ โรงเรียนทาง

พูนวิทยาคาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทราฯ น.ศ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โรงเรียน

ละอายพิทยานุสรณ์ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนนาบอน  

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร โรงเรียนชะอวด โรงเรียนปากพนังโรงเรียนคีรีราษฎร์

พัฒนา โรงเรียนเสาธงวิทยา โรงเรียนตระพังพิทยาคม โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ โรงเรียนแหลมราษฎร์

บำรุง โรงเรียนทรายขาววิทยา โรงเรียนเขาพังไกร โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยา

คม โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โรงเรียนขนอม

พิทยา โรงเรียนคงคาประชารักษ์ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

2. กลุ่ม NYY จำนวน 36 แห่ง (ร้อยละ 50.70) ได้แก่ โรงเรียน  โรงเรียนปากพูน โรงเรียนเมือง

นครศรีธรรมราชโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ

โรงเรียนนางเอื้อยวิทยาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 

โรงเรียนบางขันวิทยา โรงเรียนวังหินวิทยาคม โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง โรงเรียนช้างกลางประชานุ
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กูล โรงเรียนเชียรใหญ่ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ โรงเรียนชะอวด

เคร่งธรรมวิทยา โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม โรงเรียนสตรีปากพนัง โรงเรียนร่อน

พิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยาโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์  โรงเรียนสระแก้ว

รัตนวิทย์  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ โรงเรียน

เทพราชพิทยาสรรค์ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล  

3. กลุ่ม YYN จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 1.41) ได้แก่ โรงเรียน โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

รายละเอียดดังตารางที่ 25 

ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการวิเคราะห์ จำนวนสถานศึกษา (แห่ง) 
จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 

YYY 34 47.89 
NYY 36 50.70 
YYN 1 1.41 
รวม 71 100 

 

2.1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ม YYY 

จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีสถานศึกษากลุ่ม 

YYY จำนวน 34 แห่ง (ร้อยละ 47.89 ) เป็นกลุ่มสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ

พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี

กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เรี ยนเป็นสำคัญที ่มี

ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พิจารณาจากความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากรและสิ่ง

สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาทั้งด้านกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการสนับสนุนจากภายนอก

สถานศึกษา พบว่า ด้านกายภาพ มีความพร้อมระดับมาก โดยมีการจัดห้องเรียนครบตามระดับชั้นที่เปิด

สอน มีห้องปฏิบัติการห้องพิเศษ แหล่งเรียนรู้เพียงพอและพร้อมใช้งาน จัดแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ เช่น ลานดนตรี ลานกีฬา  สวนพฤกษศาสตร์  เวทีเสริมภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สวนเกษตร
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ปลอดสารพิษ เรือนเพาะเห็ดหรือขุดบ่อเลี้ยงปลา มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายครบ

ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ สถานศึกษา และจัดมาตรการความปลอดภัยควบคุมการแพร่เชื้อโรคระบาดต่าง ๆ 

อย่างรัดกุม ด้านบุคลากร มีความพร้อมระดับมาก โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานครบทุกแห่ง มี

ครูครบทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ย 20 

ชั่วโมงขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม PLC โดยเฉลี่ย 50 ชั่วโมงขึ้นไป มีบุคลากรอื่นสนับสนุนงานวิชาการและ

งานธุรการด้านการสนับสนุนจากภายนอก มีความพร้อมระดับมาก ได้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วม

ประชุมหรือกิจกรรมของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร ่วมประชุมปีละ 4 ครั้ง 

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี  โดยได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีจากผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา 

สื ่อการเรียนรู ้อุปกรณ์ส่งเสริมการเล่นกีฬาดนตรี หรืออุปกรณ์ฝึกงานคหกรรม จากบริษัท ห้างร้าน 

หน่วยงานเอกชนและชุมชนอย่างเพียงพอส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูงขึ้น 

ด้านกระบวนการ (Process) พิจารณาจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่าด้านกระบวนการบริหาร

และการจัดการมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดซัดเจน สอดคล้องกับ 

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการขุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา แห่งชาติ เป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดซัดเจน สอดคล้องกับ 

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการขุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา แห่งชาติ เป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

ส่งผล ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ

ข้อมลูมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น

แบบอย่างได ้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ ของครูและ

สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมี คุณภาพ และมีความปลอดภัย  และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ จัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พบว่า การ

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัด กิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี

นวัตกรรมในการ จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื ้อ ต่อการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการ

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  และมีชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome) พิจารณาจากผลการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน พบว่า ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  ผู้เรียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

และแก้ปัญหาได้ ผู ้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่  ผู ้เรียนมี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ 

การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี

พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น ที่สูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ  ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็น แบบอย่างได้  

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และผู้เรียนมีสุขภาวะทาง

ร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษาและแนวทางส่งเสริม นิเทศติดตาม ของหน่วยงานต้น

สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริม 

นิเทศ ติดตามของหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ดังนี้    

1. ทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี จัดโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุ

เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.ทบทวนการจัดระบบการบริหารและจัดการมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

เป็นระยะตามปฏิทินปฏิบัติงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบพร้อมรายงานผลอย่างเป็น

ระบบแล้วนาข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

3.นิเทศภายในอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างน้อยภาคเรียนละ     

1 ครั้ง 
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4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำ และนิเทศ กำกับ ติดตามผลการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา 

 

2.2) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ม NYY 

จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษนครศรีธรรมราช มีสถานศึกษากลุ่ม 

NYY จำนวน 36 แห่ง (ร้อยละ 50.70) เป็นกลุ่มสถานศึกษาขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร 

และการสนับสนุนจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก แต่มีกระบวนการบริหารและจัดการและ การเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่สถานศึกษา

กำหนดหรือสูงกว่าดังนี้ 

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พิจารณาจากความพิจารณาจากความเพียงพอและความเหมาะสมของ

ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาทั้งด้านกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการสนับสนุน

จากภายนอกสถานศึกษา พบว่า ด้านกายภาพ มีความพร้อมระดับมาก โดยมีการจัดห้องเรียนครบตาม

ระดับชั้นที่เปิดสอน มีห้องปฏิบัติการห้องพิเศษ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยี

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดมาตรการความปลอดภัยควบคุม

การแพร่เชื้อโรคระบาดต่าง ๆ อย่างรัดกุม มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแต่ไม่พร้อม 

ใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่ครบทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านบุคลากร มีความพร้อมระดับปานกลาง เช่น มีผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถานศึกษา  มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมีครูไม่ครบทุกระดับชั้นแต่ครบทุก

รายวิชา  จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเองของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมดในปีการศึกษาที่

ผ่านมา ชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ชั่วโมง    จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้าร่วมกิจกรรม PLC ของครูระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ชั่วโมง  มีบุคลากร

สนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ มีการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพฯ กับครูทุกคน และ  ด้านการ

สนับสนุนจากภายนอก การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือ

กิจกรรมของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยคณะกรรมการ

สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 2-3 ครั้งต่อปี การสนับสนุนจากหน่วยงาน /องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาหรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่

ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
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ด้านกระบวนการ (Process) พิจารณาจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการพบว่าด้านกระบวนการบริหาร

และการจัดการมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดซัดเจน สอดคล้องกับ 

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการขุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา แห่งชาติ เป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดซัดเจน สอดคล้องกับ 

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการขุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา แห่งชาติ เป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

ส่งผล ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ

ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น

แบบอย่างได้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ ของครูและ

สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมี คุณภาพ และมีความปลอดภัย และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ จัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า การ

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัด กิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี

นวัตกรรมในการ จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื ้อ ต่อการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการ

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome) พิจารณาจากผลการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน พบว่า ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

และแก้ปัญหาได้ ผู ้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่ ผู ้เรียนมี
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ 

การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี

พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น ที่สูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็น แบบอย่างได้ ผู้เรียนมี

ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ

ปัญญาไทย ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 

และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษาและแนวทางส่งเสริม นิเทศติดตาม ของหน่วยงานต้น

สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริม 

นิเทศ ติดตามของหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ดังนี้    

1.ทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี จัดโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุ

เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. ทบทวนการจัดระบบการบริหารและจัดการมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ/

กิจกรรมเป็นระยะตามปฏิทินปฏิบัติงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบพร้อมรายงานผลอย่าง

เป็นระบบแล้วนาข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

3. นิเทศภายในอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำ และนิเทศ กำกับ ติดตามผลการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา 

2.5) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ม YYN 

จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีสถานศึกษากลุ่ม 

NYY จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 1.41) เป็นกลุ่มสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ

พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้ร ับการสนับสนุนจาก ผู ้ปกครองหน่วยงานภายนอกเพียงพอมี

กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ มีประสิทธิภาพ แต่

คุณภาพของผู้เรียนไม่บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดดังนี้ 

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พิจารณาจากความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากรและสิ่ง

สนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาทั้งด้านกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการสนับสนุนจากภายนอก
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สถานศึกษา พบว่า ด้านกายภาพ มีความพร้อมระดับมาก โดยมีการจัดห้องเรียนครบตามระดับชั้นที่เปิด

สอน มีห้องปฏิบัติการห้องพิเศษ แหล่งเรียนรู้เพียงพอและพร้อมใช้งาน จัดแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ เช่น ลานดนตรี ลานกีฬา  สวนพฤกษศาสตร์  เวทีเสริมภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สวนเกษตร

ปลอดสารพิษ เรือนเพาะเห็ดหรือขุดบ่อเลี้ยงปลา มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายครบ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษา และจัดมาตรการความปลอดภัยควบคุมการแพร่เชื้อโรคระบาดต่าง ๆ 

อย่างรัดกุม ด้านบุคลากร มีความพร้อมระดับมาก โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานครบทุกแห่ง มี

ครูครบทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ย 20 

ชั่วโมงขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม PLC โดยเฉลี่ย 50 ชั่วโมงขึ้นไป มีบุคลากรอื่นสนับสนุนงานวิชาการและ

งานธุรการด้านการสนับสนุนจากภายนอก มีความพร้อมระดับมาก ได้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วม

ประชุมหรือกิจกรรมของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร ่วมประชุมปีละ 4 ครั้ง 

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี  โดยได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีจากผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา 

สื ่อการเรียนรู ้อุปกรณ์ส่งเสริมการเล่นกีฬาดนตรี หรืออุปกรณ์ฝึกงานคหกรรม จากบริษัท ห้างร้าน 

หน่วยงานเอกชนและชุมชนอย่างเพียงพอส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูงขึ้น 

ด้านกระบวนการ (Process) พิจารณาจากผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานใน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่าด้านกระบวนการบริหาร

และการจัดการมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดซัดเจน สอดคล้องกับ 

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการขุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา แห่งชาติ เป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดซัดเจน สอดคล้องกับ 

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการขุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา แห่งชาติ เป็นไปได้ในการ

ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

ส่งผล ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ

ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น

แบบอย่างได้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ ของครูและ

สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อ มทาง

กายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมี คุณภาพ และมีความปลอดภัย และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ จัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า การ



54 
 

 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัด กิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี

นวัตกรรมในการ จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื ้อ ต่อการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการ

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้ องมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome) พิจารณาจากผลการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน พบว่า ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนด และมีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที ่ด ีต่ออาชีพที ่ถนัดหรือสนใจ ในด้าน

คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของผู ้เรียน ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนด ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และ

ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายและมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษาและแนวทางส่งเสริม นิเทศติดตาม ของหน่วยงานต้น

สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริม 

นิเทศ ติดตามของหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ดังนี้    

1. ทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี จัดโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุ

เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. ทบทวนการจัดระบบการบริหารและจัดการมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ/

กิจกรรมเป็นระยะตามปฏิทินปฏิบัติงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบพร้อมรายงานผลอย่าง

เป็นระบบแล้วนาข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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3. นิเทศภายในอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำ และนิเทศ กำกับ ติดตามผลการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี  26  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 

 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจำแนกตามกลุ่มประสิทธิภาพ 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กลุ่ม YYY 

1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้ร ับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มี
ประส ิทธ ิภาพส ่งผลให้ผ ู ้ เร ียนม ีค ุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3 โรงเรียนโยธินบำรุง มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย น.ศ. มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย น.ศ. มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

7 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

8 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ น.ศ มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

10 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

11 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

12 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

13 โรงเรียนทุ่งสง มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

14 โรงเรียนสตรีทุ่งสง มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

15 โรงเรียนนาบอน มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

17 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

18 โรงเรียนชะอวด มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

19 โรงเรียนปากพนัง มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

20 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 



65 
 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

21 โรงเรียนเสาธงวิทยา มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

22 โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

23 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

24 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

25 โรงเรียนทรายขาววิทยา มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

26 โรงเรียนเขาพังไกร มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

27 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

28 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

29 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

30 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

31 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

32 โรงเรียนขนอมพิทยา มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

33 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

34 โรงเรียนนบพิตำวิทยา มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองและหน่วยงาน ภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 
 

พัฒนาสถานศึกษาเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ
ด้านคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษาดูงาน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและติดตามผล
การดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กลุ่ม NYY 

1 โรงเรียนปากพูน ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

6 โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

7 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

8 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

9 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

10 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

11 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

12 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

13 โรงเรียนบางขันวิทยา ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
14 โรงเรียนวังหินวิทยาคม ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ

สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

15 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

16 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามท่ี 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

17 โรงเรียนเชียรใหญ่ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

18 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

19 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

20 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

21 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

22 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

23 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

24 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที ่
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

25 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

26 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
27 โรงเรียนสตรีปากพนัง ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ

สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

28 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนท
ราภิวัฒก์ 

ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

29 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

30 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

31 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

32 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

33 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

34 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

35 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 
แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

36 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ขาดความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร และการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและ หน่วยงานภายนอก 

ระดมงบประมาณ /ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การศึกษาเพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมาะสม  
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

แต่มีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนี้เป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ 
เด็ก/ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ 
สถานศึกษากำหนดหรือสูงกว่า 

โดยหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ 
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการและ 
กระบวนการจัดประสบการณ์ /การเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ และคุณภาพผู้เรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมกับติดตามผล การดำเนินงาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

กลุ่ม YYN 
1 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีความพร้อมด้านกายภาพ บุคลากร ได้รับการ

พัฒนาตนเองและมีเพียงพอและ ได้รับการ
สนับสนุนจาก ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก
เพียงพอมีกระบวนการ บริหารและจัดการและ
กระบวนการจัด ประสบการณ์ /การเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญที่มีประสิทธิภาพ แต่
คุณภาพของผู้เรียนไม่บรรลุเป้าหมาย ตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

พัฒนาสถานศึกษา เป็นต้นแบบ มีนวัตกรรม 
ด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการเรียนการสอน  
มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ หน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงาน ที่กำกับดูแลสถานศึกษาให้การช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิต 
จริง จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง 
เป็นระบบ เน้นการประเมินคุณภาพผู้เรียนระหว่าง 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทาง 

ในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

เรียน (Formative Assessment) รวมทั้งนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลความก้าวหน้าพัฒนา การด้านคุณภาพ 
ของผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ภาคผนวก 

➢ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจาก

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 

➢ ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563  

 

➢ คณะทำงาน 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี
การศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  

แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองนโยบายส่วนกลาง   ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1  นโบบาย สพฐ. ข้อที่ 1.  
สนองนโยบายสพม.นครศรีธรรมราช  ข้อที่ 6  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม  – สิงหาคม 2564 
 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามที่ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กล่าวถึง การประกัน

คุณภาพการศึกษา หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศกึษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้
ม ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที ่รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีและให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามี
หน้าที ่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแนะนำ สถานศึกษา เพื ่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรวบรวม และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบและจัดส่ง
ไปยังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางใน
การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไปนั้น  

ในการนี้กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการ
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ดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เพื ่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช มีผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและข้อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้จาก
การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริม
สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผล 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและยกระดับคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
3.  เป้าหมาย     

3.1  ด้านปริมาณ 
3.1.1 ศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน 
3.1.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน นักวิชาการศึกษา และครู จำนวน 9 คน 

 3.2  ด้านคุณภาพ 
      ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 71 เล่ม  
 
4. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2. บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร  
 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิด และระดมความคิดเห็นในกลุ่มย่อย 
 4. การรายงานผลและอภิปรายผล  
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5. วิธีดำเนินงาน 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ/คณะทำงานเพ่ือเตรียมความพร้อม  
3. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล
การดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ระยะเวลา 3 วัน 
4. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานแก่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 2564 

นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

คณะทำงาน 
 
 
 

นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
             ใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์              
งบดำเนินงาน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1 
 

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม 18 คน 3 วัน วันละ 190บาท 

- 10,260 - - 10,260 

2 เล่มรายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสรุปผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาจากรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี
การศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
จำนวน 10 เล่ม 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น 10,260 

หมายเหตุ  ขอเบิกเพียง 10,000 บาท  

7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

         เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม  ณ. ห้องประชุม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละของผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ศึกษาเอกสาร/สังเคราะห์
ข้อมูล 

แบบสังเคราะห์ 

2. ร้อยละของแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ศึกษาเอกสาร/สังเคราะห์
ข้อมูล 

แบบสังเคราะห์ 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. ได้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นำข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและข้อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้

จากการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองเป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป     
 4. รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช จำนวน 10 เล่ม           
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ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2564  
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ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2564  
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จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2564  
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 คณะทำงาน  
 

ที่ปรึกษา 
 นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช      
 นายถาวร  เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 นางวิมพ์วิภา  รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง  

ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         
  

คณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2563   

นางจิรา  ชูช่วย   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      
นายไตรรงค์ สาดแว   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     
นางสุรัชนี อยู่สบาย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                
นายวิเชียร ปาณะพงศ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                      
นางภัคนนัท์  สุวรรณรัตน์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                             
นางสาวรัตน์นรี วโรสุข    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                        
นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                   
นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                       
นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ ศึกษานิเทศก์                                                
นายสุวิจักขณ์  สายช่วย        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                           
นางณภัทร เมืองไทย            รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
นายณรงฤทธิ์ ขุนทองจันทร์    รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนปากพนัง       
นางสาวชวัลรัตน์ ฤทธิเดช           ครชูำนาญการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
นายจิรพล  ลิวา        ครชูำนาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง                          

 นางสาวทิพย์สุดา  โกยวาณิชย์  ครชูำนาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง                          
 นางนภวรรณ  มัณยานนท์           ครชูำนาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง 

นางปาณิสรา  ว่องพรรณงาม  ครชูำนาญการ โรงเรียนโยธินบำรุง                 
นายดาราศักดิ์  นพสถิตย์            ครชูำนาญการ โรงเรียนชะอวด            

 นายจีระศักดิ์ ปาละกุล               ครู โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล  
 นายกิจศักดิ์ ชูศรี                      ครู โรงเรียนทุ่งสงวิทยา                           
 นายไพรัตน์ ไทยสุชาติ    ครผูู้ช่วย โรงเรียนสตรีปากพนัง            
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 นายประดิษฐ์  เยาว์แสง    ครผูู้ช่วย โรงเรียนสตรีปากพนัง         
นางสาวสุกัญญา ยอดเวียน      ลูกจ้างชั่วคราว 

 

บรรณาธิการกิจ 
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                    
นางสุรัชนี อยู่สบาย    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ               
นายวิเชียร ปาณะพงศ์     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                           

 นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ       

 นายจิรพล  ลิวา         ครชูำนาญการ โรงเรียนสตรีปากพนัง  
 

ออกแบบปก                           
 นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     
                                          

     
 

 

 


