
 

 

 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนกมลาไสย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 



 

๑ 

 

บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
 

โรงเรียนกมลาไสย ตั้งอยู่ที่ ๑๘๔ ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดส านักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ        
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่             
๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ดังนี ้

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

๑. ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ด้าน ระดับคณุภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ดีมาก 

 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนได้เรยีนรูโ้ดยผ่านระบบ Google Classroom ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความรู้ และทกัษะใน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สารได้อย่างเหมาะสมทุกคน 
  ๒. ผู้เรียนได้เรยีนรูโ้ดยบูรณาการสองภาษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างยั่งยืน 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยใช้
ปรัชญาและ หลักการจัดการศึกษามีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องตามหลักวิชาการ 
ความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษามีความพร้อม ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๑. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้น ในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

๒. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ปลูกฝังระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 



 

๒ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางวิชาการตามหลักสูตร โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ควรด าเนินการพัฒนาผลการทดสอบให้มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ ๕๐ 
เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดทั้งควรมีสร้างความคิดแบบเติบโต  
(Growth Mindset) ท าให้ผู้เรียนมีความเชื่อว่าตนเองสามารถพัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้านได้ หากขยันเรียนรู้ 
และฝึกฝนมากพอ การปลูกฝังทักษะในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะพูดในที่สาธารณะ ทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเป็นผู้น า การมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัด
การเงิน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่สะดวกต่อการใช้งาน 

และการน ากลับมาใช ้

๒. สถานศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

๓. สถานศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่ควรยึดแบบเรียน 

หนังสือเรียน เป็นส าคัญ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการฝึกทักษะการคิด การปฏิบัติจริง 
เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปสู่การมีงานท า หรือการมีอาชีพต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. การพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) สถานศึกษาควรวาง
แผนการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะท างานเพื่อประชุมวางแผนการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน  การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้ควรจัดให้มีการจัดทดสอบโดยใช้ข้อสอบย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปี ด้วย
กระดาษค าตอบฉบับจริง เพื่อเป็นการคัดกรองผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ จากนั้นควรจัดให้มีการสอนเสริมเพิ่มเติม
ความรู้ในมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ผู้เรียนมีคะแนนต่ าของแต่ละรายวิชา แล้วจัดให้มีการทดสอบซ้ า เพื่อติดตามผล
การจัดการเรียนการสอนเสริม ถ้ายังพบผู้เรียนโดยส่วนมากมีผลการทดสอบน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ควรด าเนินการ
สอนเสริมเพิ่มเติม และจัดสอบซ้ าอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนโดยส่วนมากมีผลการทดสอบมากกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒. การจัดการเรียนการสอน ควรให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้เรียนเก่งช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนไม่ทัน ควรมีการเปิดห้องเรียน 



 

๓ 

 

(Open Classroom) ให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองเข้าไปสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในห้องเรียน 
เพื่อเป็นการติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีการสรุปข้อค้นพบ และแนวทาง
แก้ไขร่วมกัน เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป ด้วยการเปิดห้องเรียนจะเป็นการกระตุ้นให้ครู
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน 
และผู้ปกครอง ได้ติดตาม ตรวจสอบพัฒนาการของบุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิด 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้าน ICT ด้านการนิเทศก ากับติดตามใน

ระบบ 
Line Application ของสถานศึกษาที่สะดวกต่อการใช้งาน และการน ากลับมาใช้ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

๒. สถานศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดท าต้นไม้มีชีวิตผ่านระบบ ICT การท าคิวอารโ์ค้ดติดต้นไม้แทนการท าป้าย 

๓. สถานศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ าลองแบบจาก
โรงพยาบาล ให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดการหรือก าหนดกิจกรรม และควรจัดแยกห้องหญิง ชายให้เป็นสัดส่วน 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) การเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมโครงงาน การปฏิบัติจริง น าไปสู่การมี
งานท า  เช่น โครงการหุ่นยนต์นานาชาติในนามเยาวชนไทยสู่อาชีพ โครงการน้ าดื่มโอโซน โครงการวาดภาพ
ลายเส้น กิจกรรมวงโยธวาธิต กิจกรรมร าวงมาตรฐาน และการจัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การ
อาชีพในรูปธรรมให้ชัดเจน 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
จากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาได้จัดท าโครงการศึกษาภาษาอังกฤษแบบ

บูรณาการ (English for Integrated Studies : EIS) อย่างต่อเนื่อง มีผลการด าเนินงานของสถานศึกษาใน
ระดับชาติ      โดยสถานศึกษาได้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการ



 

๔ 

 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จ านวน ๓๐ คน และผู้ เรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น สอบชิงทุนไปต่างประเทศ และสามารถสอบไปเรียนต่อแพทย์ที่
ประเทศรัสเซียได้อย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษา ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยก าหนดให้มี
การใช้ภาษาอังกฤษในช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนอย่างน้อย ๓ วันต่อสัปดาห์ การจัดโครงการงานวันส าคัญตาม
ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย ควรส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษในการด าเนินกิจกรรม โดยควรมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนเสมอ เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
พระพุทธศาสนาแก่ผู้เรียน ครู และผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ หรือครูก าหนดประเด็นให้ โดยผู้เรียนบันทึก
เหตุการณ์การสนทนาเป็นภาพเคลื่อนไหวไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และประกอบการพิจารณาให้คะแนน ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาโครงการกิจกรรมที่โดดเด่นสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีทั้ง
ของของผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ กระบวนการบริหารจัดการและผู้เรียนอย่างแท้จริง 

๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระให้มีความต่อเนื่อง และ
เป็นประจ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยวิจัยและพัฒนา การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการ (English for Integrated Studies: EIS) โดยใช้รูปแบบ ๕C ให้เป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน 
   การด าเนินงานของสถานศึกษาจากการปฏิบัติอยู่ในระดับชาติ โดยครูได้เป็นวิทยากรตาม
โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการ (English for Integrated 
Studies : EIS) ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย จ านวน ๓๐ คน 
   สถานศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อบูรณาการ (English for Integrated Studies : EIS) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สถานศึกษาควรพัฒนาสู่ความเป็นนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงสู่อาชีพในการด ารงชีวิตได้ เช่น   
การส่งเสริมการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การส่งเสริมอาชีพพนักงานบริการบนเครื่องบิน การส่งเสริม
อาชีพนักแปลภาษา การส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการสอนภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพได้ 
 



 

๕ 

 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนกมลาไสย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๔ หมูท่ี่ ๕  ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
    รหัสไปรษณีย ์๔๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๘๙๙ - ๐๓๗ โทรสาร ๐๔๓ - ๘๙๙ - ๗๔๐  
    E-mail : kamalasai@gmail.com  Website : www.kls.ac.th 

๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขึ้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. สรุปข้อมลูส าคัญของสถานศึกษา 
๓.๑ จัดช้ันเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๓.๒ จ านวนผู้เรียน จ าแนกตามระดับช้ัน ดังนี ้

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวน 
ผู้เรียนปกติ (คน) 

จ านวน 
ผู้เรียน   

ที่มีความต้องการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐ ๒๐๒ ๒๓๙ - - ๔๔๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐ ๒๑๗ ๒๒๗ - - ๔๔๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐ ๑๙๓ ๒๐๘ - - ๔๐๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ๑๓๑ ๒๐๙ - - ๓๔๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙ ๑๑๕ ๑๖๔ - - ๒๗๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๙ ๑๑๕ ๑๕๗ - - ๒๗๒ 

รวม ๕๘ ๙๗๓ ๑,๒๐๔ - - ๒,๑๗๗ 
รวมทั้งสิ้น ๕๘ ๙๗๓ ๑,๒๐๔ - - ๒,๑๗๗ 

  
๓.๓ ข้อมลูบุคลากร 

: ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน ๖  คน 
  : ครมูัธยมศึกษา    จ านวน ๑๓๑ คน 
  : บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน ๑๘ คน 

 
 
 
 
 



 

๖ 

 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ระดับมัธยมศึกษา 

: อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากบั ๑๗ : ๑ 
: อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ ๓๘ : ๑ 
: มีจ านวนครู  ครบช้ัน   ครบชั้น    ไม่ครบชั้น   
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๗ : สัปดาห ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ 

 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๒.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการด าเนนิงาน 

สถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในทุกประเด็นพิจารณา ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยได้มีการ
แสดงข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ค่าร้อยละของการประเมินโครงการ และระดับคุณภาพของการด าเนินโครงการ
ครอบคลุมประเด็นตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ได้จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา โดย
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น ข้อมูลร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรด
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป และข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O – NET) การก าหนดค่าเป้าหมายในทุกประเด็น มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดย
ได้น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินงานประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในปี
การศึกษาที่ผ่านมาย้อนหลังสามปีมาใช้ประกอบการพิจารณา และสถานศึกษาได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่
ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ๓ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน จ านวน ๖๑ โครงการ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ O – NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยครูเจ้าของภาษา โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
ด้าน ICT โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่งานอาชีพ และโครงการเสริมสร้างจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Eco School เป็นต้น ซึ่งการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ และประเมินการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วม
เป็นผู้ประเมินในแต่ละมาตรฐาน และประเด็นพิจารณากระบวนการก าหนดค่าเป้าหมายได้มีการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศย้อนหลังสามปีประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพในแต่ละมาตรฐาน และประเด็นพิจารณา ได้มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชื่อถือได้ โดยได้ใช้
เครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในแต่ละประเด็นพิจารณา และได้เก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน และประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในสถานศึกษา การรายงานโครงการ มี
รายละเอียดครบถ้วนตามองค์ประกอบ แสดงให้เห็นถึงการน าแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นตอนการ
วางแผน (Plan) ขั้นตอนการด าเนินการ (Do) มีการปฏิบัติที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรม ส าหรับในขั้นตอนการ
ประเมิน (Check) และการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Action) มีการก าหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม การ
ประเมินผล และการน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด



 

๘ 

 

อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ตลอดทั้งการสังเกตการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียน ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาได้ และสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน
อาชีพที่หลากหลายผ่านระบบการแนะแนวในทุกสัปดาห์ สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้
อย่างมีความสุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดี สถานศึกษาได้จัดท าโครงการผู้เรียน
ความสามารถพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยครูไทย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศด้วยครูเจ้าของภาษา การเรียนรู้ด้วยระบบ Google Classroom และโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้งานอาชีพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถด้านภาษา ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ และมีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ผลการตรวจสอบการตัดสินการประเมิน
แต่ละประเด็นพิจารณา พบว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่มี
ความสอดคล้องกันกับผลการประเมินของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาได้ประเมินตนเอง (IQA) 
ได้ระดับ ยอดเยี่ยม ผลการประเมินตามเกณฑ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ประเมินภายนอก (EQA) 

จากการด าเนินงานดังกล่าวจึงสรุปว่า สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ เกิด
ประสิทธิผล เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วน และมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน มรีะดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น 
 ๑. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Google Classroom ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะใน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมทุกคน 
 ๒. การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสองภาษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางวิชาการตามหลักสูตร โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ควรด าเนินการพัฒนาผลการทดสอบให้มีจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ ๕๐ เพิ่มมากขึ้น 
และพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดทั้ งควรมีสร้างความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset)  ท าให้ผู้เรียนมีความเช่ือว่าตนเองสามารถพัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้านได้ หากขยันเรียนรู้ และฝึกฝน
มากพอ      การปลูกฝังทักษะในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะพูดในที่สาธารณะ ทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเป็นผู้น า การมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน 
 



 

๙ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. การพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) สถานศึกษาควรวางแผนการ
ด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะท างานเพื่อประชุมวางแผนการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  การ
นิเทศ ติดตามการด าเนินงานอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้น
สังกัดทราบ ทั้งนี้ควรจัดให้มีการจัดทดสอบโดยใช้ข้อสอบย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปี ด้วยกระดาษค าตอบฉบับจริง 
เพื่อเป็นการคัดกรองผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ จากนั้นควรจัดให้มีการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ในมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนมีคะแนนต่ าของแต่ละรายวิชา แล้วจัดให้มีการทดสอบซ้ า เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนเสริม ถ้ายังพบผู้เรียนโดยส่วนมากมีผลการทดสอบน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ควรด าเนินการสอนเสริมเพิ่มเติม 
และจัดสอบซ้ าอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนโดยส่วนมากมีผลการทดสอบมากกว่าร้อยละ ๕๐ 

๒. การจัดการเรียนการสอน ควรให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมอย่างทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้เรียนเก่งช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนไม่ทัน ควรมีการเปิดห้องเรียน (Open 
Classroom) ให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองเข้าไปสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในห้องเรียน เพื่อเป็น
การติดตามพฤติกรรมการรู้ของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีการสรุปข้อค้นพบ และแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป ด้วยการเปิดห้องเรียนจะเป็นการกระตุ้นให้ครู
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน 
และผู้ปกครองได้ติดตาม ตรวจสอบพัฒนาการของบุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิด 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ด ี
  จากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาได้จัดท าโครงการศึกษาภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการ (English for Integrated Studies : EIS) อย่างต่อเนื่อง มีผลการด าเนินงานของสถานศึกษาใน
ระดับชาติ โดยสถานศึกษาได้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จ า นวน ๓๐ คน และผู้ เรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น สอบชิงทุนไปต่างประเทศ และสามารถสอบไปเรียนต่อแพทย์ที่
ประเทศรัสเซียได้อย่างต่อเนื่อง 
  สถานศึกษา ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยก าหนดให้มี
การใช้ภาษาอังกฤษในช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนอย่างน้อย ๓ วันต่อสัปดาห์ การจัดโครงการงานวันส าคัญตาม
ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย ควรส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษในการด าเนินกิจกรรม โดยควรมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนเสมอ เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
พระพุทธศาสนาแก่ผู้เรียน ครู และผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ หรือครูก าหนดประเด็นให้ โดยผู้เรียนบันทึก
เหตุการณ์การสนทนาเป็นภาพเคลื่อนไหวไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และประกอบการพิจารณาให้คะแนน ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน 



 

๑๐ 

 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการด าเนนิงาน 

  สถานศึกษาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ไว้ชัดเจนมีการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี / โครงการ / กิจกรรม เช่น โครงการปรับปรุงพัฒนางานหลักสูตร โครงการพัฒนา
บุคลากร โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงสารสนเทศกิจการผู้เรียน 
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโครงการปรับปรุบระบบ ICT เพื่อการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  โครงการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ มีค าสั่งโรงเรียนที่ ๑๑๖/๒๕๖๑  เพื่อการก ากับติดตามและและการประเมินผลการ
ด าเนินงาน มีหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการประเมินผล มีการประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง
หลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการทันทีเพื่อให้ได้ผลการประเมิน ตรงตามสภาพจริง โดยจัดท าแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือเก็บข้อมูล มีการประเมินโครงการ และน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วม มีค าสั่งโรงเรียนที่ ๔๒๖/๒๕๖๑ แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา มีการก าหนดแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง แบ่งงานตามกลุ่มบริหารงาน ๔ ฝ่าย มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่ มีการก าหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน อัตลักษณ์ คือ ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยรักการออม มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ( PDCA ) มีหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ครอบคลุมและใช้หลักสูตรตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้เรียนเรียนร่วม มีการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน กิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายสามารถเช่ือมโยงน าไปใช้กับชีวิตจริงได้ มีการก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการนิเทศดตามโดยผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน และ
หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้นิเทศภายใน ตามตารางปฏิทินการนิเทศ และมีการนิเทศในระบบ Application Line 
จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรการสรุปประเมินผล  และรายงานผลการ
ด าเนินการ ในแต่ละโครงการมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลเป็นระดับคุณภาพที่ชัดเจนโดยก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายการด าเนินงานมีค าสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยมีการก าหนดหน้าที่ก ากับติดตามประสานงาน การด าเนินงานตามมอบหมาย  มีผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานและรายตัวบ่งชี้ มีแบบบันทึกประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละ
เป้าหมายเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลประเมิน การประเมินแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรมสอดคล้องและตรงประเด็น 
ตามเป้าหมาย มีการน าเสนอข้อมูลโครงการส าคัญสนับสนุนผลการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
การประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลที่หลากหลายแหล่งที่มาของข้อมูล กระบวนการประเมินมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมประเมิน มีผล
การด าเนินงานบรรลุตามมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนและมีความต่อเนื่อง ๒ -๓ ปีการศึกษา  สถานศึกษามีผล
การด าเนินงานที่วัดได้อย่างชัดเจนตามสภาพจริง มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการต่างๆ/ 
กิจกรรมที่วางไว้ครบถ้วน มีการวัดผลและประเมินผลแต่ละโครงการ โดยระบุความส าเร็จเป็นร้อยละในแต่ละ



 

๑๑ 

 

โครงการหรือกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลการปรับปรุงพัฒนาต่อไป จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ส่วน
เกี่ยวข้อง มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรฐาน จัดให้มีการน าข้อมูลโครงการส าคัญ  เช่น โครงการ
เครือข่ายทางวิชาการ มีจ านวนมากทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต่างประเทศ ได้แก ่สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว อเมริกา เป็นต้น โครงการศึกษาภาษาอังกฤษแบบบูรณา
การ ( EIS) โดยใช้ครูต่างประเทศที่หลากหลาย ได้แก่ แคเมอรูน รัสเซีย อเมริกัน อินเดีย ญี่ปุ่น โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program )  ตลอดจนร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้อย่างครบถ้วนตลอดจนร่องรอยและหลักฐานต่าง  ๆ ที่แสดงว่าผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามมาตรฐาน/เป้าหมาย ตามแผนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี
ก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลโดยก าหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ในแต่ละประเด็นการพิจารณา มี
การประเมินผลระบุความส าเร็จแต่ละโครงการเพ่ือน าไปพัฒนาในปีต่อไป สถานศึกษาได้ประเมินตนเอง (IQA) ได้
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผลการประเมินเชิงประจักษ์ของผู้ประเมิน ภายนอก (EQA) ได้ระดับคุณคุณภาพ ดีมาก 
ผลการประเมินแตกต่างกันไม่เกิน ๑ ระดับถือว่า สอดคล้อง สถานศึกษามีเงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค และ
จากการบริหารงานของ KLS Complex และ จากการบริหารงานของน้ าดื่มตราดอกบัว   มีการก าหนดค่า
เป้าหมายผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มี
การเปรียบเทียบผลการประเมินกับค่าเป้าหมายที่ตั้งและการเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น ปี ๒๕๕๙ ได้ระดับ ๓.๕๐ ปี ๒๕๖๐ ได้ระดับ ๓.๕๙ ปี ๒๕๖๑ ได้ระดับ ๔.๘๖ หรือลดปัญหา
การบริหารจัดการในภาพรวมของสถานศึกษาได้ ผลการด าเนินงานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี หรือพัฒนาจนเกิด
นวัตกรรมด้านการบริหาร พบเอกสารการยอมรับของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น  แต่พบว่าจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่เกินร้อยละ ๕๐ สถานศึกษาได้ด าเนินการประมวลผลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โดย
ระบุผลการประเมิน แต่ละมาตรฐานอย่างชัดเจน มีผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่บ่งบอกความส าเร็จในการบรรลุ
ทุกประเด็นใน แต่ละ มาตรฐาน/เป้าหมาย ตามแผนที่ตั้งไว้ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถรักษาระดับ
คุณภาพของการด าเนินงานที่ดีขึ้น หรือลดปัญหาด้านการบริหารจัดการในภาพรวมของสถานศึกษาได้ ผลการ
ด าเนินงานสถานศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ หรือพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาได้ เช่น โครงการศึกษาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ( EIS ) โครงการส่งเสริมผู้เรียน
ความสามารถพิเศษ (Gifted Program ) โครงการน้ าดื่มตราดอกบัว โครงการเสริมสร้างจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ( Eco School ) โครงการพี่น าน้องรักษ์น้ าตามแนวพระราชด าริ โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่น
เยาว์ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การนิเทศ ก ากับติดตาม
โดยใช้ระบบ Application Line และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ระบบ Google Classroom มีอินเทอร์เน็ต 
๒,๐๐๐ Mb จาก ๒ บริษัท Cat และ TOT มี Website  ของสถานศึกษาสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 จากการด าเนินงานดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความ
เชื่อถือได้เกิดประสิทธิผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 



 

๑๒ 

 

จุดเด่น 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพโดยใช้ปรัชญาและ 

หลักการจัดการศึกษามีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องตามหลักวิชาการ ความ
ต้องการและศักยภาพของผู้เรียน 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษามีความพร้อม ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาท จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่สะดวกต่อการใช้งาน และการ
น ากลับมาใช้ 

๒. สถานศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  

๓. สถานศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้าน ICT ด้านการนิเทศก ากับติดตามในระบบ 
Application Line ของสถานศึกษาที่สะดวกต่อการใช้งาน และการน ากลับมาใช้ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

๒. สถานศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การจัดท าต้นไม้มีชีวิตผ่านระบบ ICT การท าคิวอาร์โค้ดติดต้นไม้แทนการท าป้าย 

๓. สถานศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ าลองแบบจาก
โรงพยาบาล ให้ผู้เรียนเป็นผูจ้ัดการหรือก าหนดกิจกรรม และควรจัดแยกห้องหญิง ชายให้เป็นสัดส่วน 
           ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาโครงการกิจกรรมที่โดดเด่นสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีทั้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ กระบวนการบริหารจัดการและผู้เรียนอย่างแท้จริง 

๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระให้มีความต่อเนื่องและเป็น
ประจ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

 
 



 

๑๓ 

 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการด าเนนิงาน 

 สถานศึกษาได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคล ในการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาที่เป็นกระบวนการ เช่น การระบุปัญหาผู้เรียน การให้ผู้เรียนสร้างทางเลือก การให้ผู้เรียนเลือกทางเลือก 
และการประเมินผลทางเลือกผู้เรียน มีความเป็นระบบ ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และประเด็นพิจารณาได้สมบูรณ์ ชัดเจน ตรงกับสภาพบริบทสถานศึกษา จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่เสริมหลักสูตร เช่น วิธีการด าเนินการจัดท าหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร และ ระบบการด าเนินงานที่มีคุณภาพ วงจรแบบ PDCA หรือที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง สถานศึกษามกีารพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน การใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจน ตามประเด็นพิจารณา ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ ขั้นตอนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การ
ก ากับติดตาม การตรวจสอบ และการน าผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วม มีการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การวิเคราะห์ผู้เรียน การระบุปัญหาของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนสร้างทางเลือก และให้ผู้เรียนเลือกทางเลือก ตลอดจนให้ผู้เรียนประเมินผลทางเลือกด้วยตนเอง 
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นระบบชัดเจน เช่น การใช้สื่อ ICT (สื่อเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน
เป็นส่วนมาก และสื่อที่เป็นหนังสือประกอบการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนในด้านบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ได้จัดเป็นหมวดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีโครงสร้างบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นระบบชัดเจน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
โครงงาน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning จัดการเรียนการสอน
เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการปลูกฝังระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความสะอาด ทัศนคติที่ถูกต้อง ของผู้เรียน ที่เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
น าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อ
ใช้ในการซ่อมเสริมผู้เรียน และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจรพัฒนาของเดมมิ่ง (PDCA)  ในการออกแบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นขั้นตอนมี
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เช่น ข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรและมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน มีผลการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีการน าผลประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนมา
เปรียบเทียบระหว่างก่อน – หลังการประเมิน และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  มีกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และค่าเป้าหมายความส าเร็จ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้ด าเนินงานบรรลุตาม



 

๑๔ 

 

มาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ - ๓ ปีย้อนหลัง การ
ประเมินมีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล มีความตรงตามประเด็นพิจารณา/ตรงตามเป้าหมายความส าเร็จที่
ก าหนด กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือที่หลากหลาย มีการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ชุมชนฯลฯ ใน
การจัดการเรียนรู้ครูได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
เช่น กิจกรรมสภาผู้เรียน กิจกรรมหุ่นยนต์ในนามเยาวชนไทยสู่อาชีพ กิจกรรมวาดภาพลายเส้น กิจกรรมร าวง
มาตรฐาน กิจกรรมวงโยธวาธิต มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น 
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ก าลังด าเนินการสร้างหอสมุด
อาเซียนภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นภายในสถานศึกษา ใช้การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เช่น จัดกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด กิจกรรมแนะแนว มีการนิเทศชั้นเรียนแบบ Online ครูได้ท าการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน เช่น จัดตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษ (EIS) เพื่อ
ประเมินผู้เรียนตามรูปแบบ ๕C มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ เช่น จัดกิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาไทย โครงการกิจกรรมพี่น าน้องรักษ์น้ า ตลอดจน มีกระบวนการ
และผลการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนของครู เช่น มีผลงานผู้เรียนจ านวนมาก มีชิ้นงานผู้เรียนจ านวน
มาก มีระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีความเชื่อถือได้ จากการตรวจสอบจากสภาพจริง และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และใช้ข้อมูลหลายแห่ง และมีความสอดคล้องในเชิงยืนยัน ครูได้จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง การใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการในชั้นเรียน มีความต่อเนื่องของผลการ
ด าเนินงาน จากรายละเอียดจากโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แสดง
ผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่บ่งบอกความส าเร็จในการบรรลุประเด็นในมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในด้านผลการบริหารจัดการชั้นเรียน เช่น  บรรยากาศในห้องเรียน, การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน, การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พบหลักฐานเพียงพอ ที่สะท้อนผลตามบริบทสภาพ
จริงของสถานศึกษา มีผลการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการของการเรียนการสอน จากเอกสารรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาตนเอง/ผลพัฒนาวิชาชีพ และผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี หรือพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมของสถานศึกษาได้ สามารถรักษาระดับคุณภาพ หรือผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นหรือลดปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ สถานศึกษามีมาตรฐาน 
รายละเอียดของมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คุณภาพ และค่าเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจน  ทั้งเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานและระดับคุณภาพ  เมื่อสิ้นปี
การศึกษา มีผลของการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐานทั้งในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ การก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้องกับ
มาตรฐาน และตัวชี้วัดความส าเร็จ มีวิธีการ และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานของครูด้านการจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมในด้านการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณา



 

๑๕ 

 

การ (English for Integrated Studies: EIS), โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ 
(Academic Gifted Program : Ac.GP), โครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการปลูกฝังระเบียบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง, โครงการ คุณธรรม ในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยาธรรม (เน้นด้านความสะอาด และ
ด้านวินัย), การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( IS) 
เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษามาตรฐานสากล, การจัดการเรียนการสอนแบบ Coding ที่จัดการเรียนการสอนออกแบบ
เทคโนโลยี และการออกแบบค านวณ และกิจกรรมสภาผู้เรียน เพื่อสนับสนุนผู้เรียน ให้มีภาวะผู้น า และภาวะผู้
ตาม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สนับสนุนส่งเสริมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ การแสดงละครสั้นเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีแนวคิด มี
วิธีการที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ สามารถน ามาใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงกว่าเดิมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ โครงการการ
ใช้ ICT ในการเรียนการสอนแบบ (Google Classroom) และใช้การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยผ่านระบบ ICT (Application Line) ครูพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ เช่น คูปองครูทาง
การศึกษา การประชุมอบรมสัมมนา ด้าน ICT เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล จนสามารถมีวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ( IQA) และ ผลการประเมิน
ภายนอก (EQA) ที่สะท้อนความเชื่อถือได้ ของผลการประเมินเพราะระดับคุณภาพของผลการประเมิน ไม่
แตกต่าง 

จากการด าเนินงานดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผล
การประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ เกิดประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน และมี
พัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก  
จุดเด่น 

๑. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้น ในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

๒. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ปลูกฝังระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่ควรยึดแบบเรียน หนังสือ

เรียน เป็นส าคญั ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการฝึกทักษะการคดิ การปฏิบัติจริง เพื่อ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปสู่การมีงานท า หรือการมีอาชีพต่อไป 

 

 



 

๑๖ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  Active Learning       

การเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมโครงงาน การปฏิบัติจริง น าไปสู่การมีงานท า เช่น โครงการหุ่นยนต์นานาชาติใน
นามเยาวชนไทยสู่อาชีพ โครงการน้ าดื่มโอโซน โครงการวาดภาพลายเส้น กิจกรรมวงโยธวาธิต  กิจกรรมร าวง
มาตรฐาน และการจัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ เพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่การอาชีพในรูปธรรมให้ชัดเจน 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยวิจัยและพัฒนา การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อบูรณาการ (English for Integrated Studies: EIS) โดยใช้รูปแบบ ๕C ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 การด าเนินงานของสถานศึกษาจากการปฏิบัติอยู่ในระดับชาติ โดยครูได้เป็นวิทยากรตามโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการ (English for Integrated Studies : 
EIS)  ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย จ านวน ๓๐ คน 
 สถานศึกษาได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณา
การ (English for Integrated Studies : EIS) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สถานศึกษาควรพัฒนาสู่ความเป็นนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงสู่อาชีพในการด ารงชีวิตได้ เช่น  การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การส่งเสริมอาชีพพนักงานบริการบนเครื่องบิน การส่งเสริมอาชีพ
นักแปลภาษา การส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการสอนภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพได้ 
 
 
 
  



 

๑๗ 

 

การประเมินความโดดเดน่ 

ผลการประเมนิความโดดเด่น  

ความโดดเดน่ ระดับคณุภาพ 
 

ไม่มีการประเมิน 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘ 

 

ค ารับรองของคณะผู้ประเมิน 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

 ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 

 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. ก าหนด 

 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น 

รายชื่อ ต าแหน่ง ลงชื่อ 
๑. นายจินดา  กุบแก้ว ประธาน  
๒. นายอนุ  บุญสูง กรรมการ  
๓. นายประทีป  ชัยศร ี กรรมการและเลขานุการ  

 
                                       วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 


