
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนจันจว�าวิทยาคม เป�นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สะท�อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ประจําป(การศึกษา ๒๕๖๐ ซ่ึงเป�นผลสําเร็จจากการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน ๔ มาตรฐาน  ดังน้ี 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู�เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

นอกจากน้ี  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ยังได�แสดงถึงผลการวิเคราะหAจุดเดBน จุดที่
ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตของโรงเรียน เพื่อนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาใน
รอบป(ท่ีผBานมา  และแสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษา ตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาอีกด�วย   

 
 
 
 
 
                 โรงเรียนจันจว�าวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 หน�า 
ตอนท่ี ๑  ข�อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   ๑ 
             ๑. ข�อมูลท่ัวไป ๑ 

๒. ข�อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๒ 
๓. ข�อมูลนักเรียน ๓ 
๔. ข�อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๔ 
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ๖ 
๖. ข�อมูลการใช�แหลBงเรียนรู�ภายในและภายนอกโรงเรียน ๗ 
๗. ข�อมูลงบประมาณ ๘ 
๗. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๑๑ 

ตอนท่ี ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๑๑ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู�เรียน ๑๑ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา ๑๕ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป&นสําคัญ ๑๙ 
มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ๒๑ 
ผลการประเมินภาพรวม ๒๒ 

ตอนท่ี ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต�องการการชBวยเหลือ ๒๕ 
ภาคผนวก  ๒๙ 

-  คําส่ังแตBงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
-  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับการศึกษา 
   ข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

-  ประกาศโรงเรียน เรื่อง กําหนดคBาเปQาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

           - บันทึกการให�ความเห็นชอบรายงานประจําป(ของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

    
 
 
 
 



 
 

ส�วนท่ี ๑    
ข�อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๑.๑  ข�อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนจันจว�าวิทยาคม  ตั้งอยู5เลขที่  ๓๔๐  หมู5   ๒   ถนน พหลโยธิน     
ตําบลจันจว�าใต�  อําเภอแม5จัน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย8  ๕๗๒๗๐  โทรศัพท8  ๐๕๓-๗๗๕๑๐๘  โทรสาร 
๐๕๓-๗๗๕๑๘๒ e-mail janjawa@hotmail.com website http://www.janjawa.ac.th 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖   เปRดสอนตั้งแต5ระดับช้ันมัธยมศึกษาปSที่  ๑   
ถึงระดับมัธยมศึกษาปSที่  ๖  มีเขตพื้นที่บริการ  ๒๓  หมู5บ�าน ได�แก5  หมู5บ�านในตําบลจันจว�าและตําบลจันจว�าใต�  
  ผู�บริหารช่ือ นายดํารง  ใจหงษ8  วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา  ดํารง
ตําแหน5งที่โรงเรียนน้ีตั้งแต5  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงปWจจุบันเป&นเวลา ๑ ปS ๓ เดือน 
 
ประวัติโรงเรียน 
   โรงเรียนจันจว�าวิทยาคม  ต้ังอยู5เลขที่ ๓๔๐ หมู5ที่ ๒ ตําบลจันจว�าใต� อําเภอแม5จัน จังหวัดเชียงราย 
ระหว5างเส�นทางจากอําเภอแม5จัน ไปอําเภอเชียงแสน รหัสไปรษณีย8 ๕๗๒๗๐ โทรศัพท8 โทรสาร๐๕๓–๗๗๕๑๘๒  
มีเน้ือที่ ๖๑ ไร5 ๓ งาน ๕๓ ตารางวา เปRดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต�นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการจากอําเภอแม5จันและอําเภอเชียงแสน 
   โรงเรียนจันจว�าวิทยาคม มีลักษณะเป&นเนินมีคูเมืองโบราณล�อมรอบ ประชาชนในพื้นที่ส5วนใหญ5เป&นคน
พื้นเมือง  มีเช้ือชาติไทย  สัญชาติไทย  นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
มี วิ ถี ใ นการ ดํ า เ นิ น ชี วิตและยึ ด ม่ันในขนบธรรม เ นียมประ เพ ณี อัน ดี ง ามแบบชาว เห นือโดยทั่ ว ไ ป   
ฐานะทางเศรษฐกิจอยู5ในระดับปานกลางถึงยากจน  เปRดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙  
    
ข�อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนตั้งอยู5ในเขตเทศบาลตําบลจันจว�า มีพื้นที่ ครอบคลุม ๒ ตําบลคือ ตําบล
จันจว�าและตําบลจันจว�าใต�  พื้นที่ประมาณ ๑๒๘ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู5ห5างจากที่ตั้ง 
อําเภอแม5จัน ๑๒ กิโลเมตร บนทางหลวงจังหวัด หมายเลข  ๑๐๑๖ (แม5จัน - เชียงแสน)  จํานวนประชากร
ประมาณ  ๑๖,๐๐๐  คน อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรม  เน่ืองจากพื้นที่ส5วนใหญ5เป&นพื้นที่ทางการเกษตร 
ประชากรส5วนใหญ5นับถือศาสนาพุทธ รายได�เฉล่ียต5อครอบครัว/ปS ๒๐,๐๐๐ บาท  
  มีแหล5งเรียนรู�/สถานที่สําคัญในชุมชนที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช5น วัดพระธาตุ
ดอยกู5แก�ว  วัดป]าหมากหน5อ (สํานักสงฆ8วัดทศพล)  เวียงหนองหล5ม (หรืออาณาจักรโยนกดังเดิม) ซ่ึงมีพื้นที่กว�าง
ทั้งหมด ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร5 หนองนํ้าธรรมชาติ เช5น หนองมโนราห8  



 
 
หนองเขียว  ซ่ึงเป&นแหล5งนํ้าที่อุดมสมบูรณ8 ปางควาย  ซึ่งเป&นที่เล้ียงสัตว8ประเภท วัว ควาย และแหล5งเรียนรู�
ทางการเกษตรวิถีพอเพียงในชุมชนบ�านป]าสักหลวง บ�านสันทางหลวง 
๒.  ข�อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๒.๑  จํานวนบุคลากร 
 
บุคลากร ผู�อํานวยการ รอง 

ผู�อํานวยการ 
ครูผู�สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ�าง เจ�าหน�าที่

อ่ืนๆ 
ปSการศึกษา ๒๕๖๐ ๑ - ๑๖ ๓ ๔ ๒ 

 
 ๒.๒  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปSการศึกษา ๒๕๖๐ - ๑ ๑๙ ๑ ๗ - 
 
 ๒.๓  วิทยฐานะ 
 
วุฒิการศึกษา ครูผู�ช�วย ครู คศ.๑ ครู คศ.๒ ครู คศ.๓ ครู คศ.๔ ครู คศ.๕ 

ปSการศึกษา ๒๕๖๐ - ๑ ๑๐ ๕ - - 
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 ๒.๔  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จํานวน(คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 
(ชม./สัปดาห>) 

๑.  บริหารการศึกษา ๑ - 
๒.  คณิตศาสตร8 ๔ ๑๘ 
๓.  วิทยาศาสตร8 ๔ ๒๒ 
๔.  ภาษาไทย ๒ ๑๘ 
๕.  ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๑ 
๖.  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๒๑ 
๗.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๑๙ 
๘.  ศิลปศึกษา - ๑๖ 
๙.  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒๘ 

รวม ๒๐ ๑๖๓ 
 
 
๓. ข�อมูลนักเรียน 
 ๓.๑ จํานวนนักเรียนป?การศึกษา ๒๕๖๐  รวม  ๒๖๘  คน 

ระดับช้ัน จํานวนห�อง เพศ 
รวม เฉล่ียต�อห�อง 

ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปSที่ ๑ ๒ ๒๒ ๒๙ ๕๑ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปSที่ ๒ ๒ ๒๖ ๓๑ ๕๗ ๒๘ 
มัธยมศึกษาปSที่ ๓ ๒ ๑๔ ๒๔ ๓๘ ๑๙ 

รวม ๖ ๖๒ ๘๑ ๑๔๖ - 
มัธยมศึกษาปSที่ ๔ ๒ ๒๐ ๓๖ ๕๖ ๒๘ 
มัธยมศึกษาปSที่ ๕ ๒ ๑๖ ๑๔ ๓๐ ๑๕ 

มัธยมศึกษาปSที่ ๖ ๒ ๒๐ ๑๖ ๓๖ ๑๘ 
รวม ๖ ๕๖ ๖๖ ๑๒๒ - 

รวมทั้งหมด ๑๒ ๑๑๘ ๑๕๐ ๒๖๘ - 
 
 
 

๓ 



 
 
     ๓.๒  เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖  ปSการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐   
(ย�อนหลัง ๓ ปS) 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับ ม.๑ – ม.๖ ป?การศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
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๔ 



 
 
๔. ข�อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร�อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต�ละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ ๑ – ๖  ป?การศึกษา ๒๕๖๐ 

วิชา 
จํานวนนักเรียนที่ได�ระดับ ๓ ข้ึนไป คิดเป&นร�อย

ละ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย ๒๘ ๒๑ ๒๗ ๓๔ ๑๒ ๑๒ ๕๑.๙๔ 
คณิตศาสตร8 ๑๕ ๑๗ ๑๓ ๑๔ ๑๒ ๑๓ ๓๒.๕๖ 
วิทยาศาสตร8 ๒๑ ๔๓ ๑๓ ๑๗ ๑๐ ๑๕ ๔๗.๗๙ 
ภาษาอังกฤษ ๕๗ ๖๒ ๕๕ ๓๘ ๒๓ ๓๒ ๖๖.๕๘ 
สังคมศึกษา ๘๔ ๘๑ ๖๘ ๒๐ ๒๗ ๓๖ ๗๘.๘ 
การงานอาชีพฯ ๒๓ ๓๖ ๓๑ ๓๖ ๑๗ ๒๓ ๖๔.๓๔ 
ศิลปศึกษา ๒๐ ๒๒ ๒๘ ๓๙ ๒๕ ๓๓ ๖๔.๗๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒ ๔๑ ๒๒ ๒๙ ๑๐ ๑๒ ๔๘.๘๔ 
รายวิชาเพิ่มเติม  ๑๒๕ ๑๔๓ ๙๑ ๒๐๕ ๑๓๐ ๑๒๔ ๖๒.๔๔ 

รวมจํานวน ๓๘๕ ๔๖๖ ๓๔๘ ๔๓๒ ๒๖๖ ๓๐๐ ๕๘.๐๐ 
 
 
 

๕. ผลการทดสอบระดับชาติของผู�เรียน 
 ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป?การศึกษา ๒๕๖๐ 
      ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ ๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร8 วิทยาศาสตร8 ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๘.๗๓ ๒๗.๓๕ ๓๑.๓๕ ๒๙.๐๘ 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๔๘.๘๒ ๒๖.๙๗ ๓๓.๐๖ ๓๐.๒๙ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๘.๗๗ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ 

 คะแนนเฉล่ีย ๔ รายวิชาของนักเรียน ๓๔.๑๓ 
 
 
 

๕ 



 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ป?การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปSที่ ๓ 

รายวิชา ปS ๒๕๕๙ ปS ๒๕๖๐ ผลต5าง 

ภาษาไทย ๔๕.๑๒ ๔๘.๗๓ +๓.๖๑ 
คณิตศาสตร8 ๓๐.๕๐ ๒๗.๓๕ -๓.๑๕ 

วิทยาศาสตร8 ๓๕.๐๘ ๓๑.๓๕ -๓.๗๓ 

สังคมศึกษา ๔๗.๐๐ - - 

ภาษาอังกฤษ ๒๗.๙๒ ๒๙.๐๘ +๑.๑๖ 
 
 ๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป?การศึกษา ๒๕๖๐ 
      ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ ๖ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร8 วิทยาศาสตร8 สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๐.๒๘ ๒๐.๒๒ ๒๕.๙๙ ๒๙.๓๘ ๒๓.๒๗ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๔๙.๔๕ ๒๔.๕๒ ๒๙.๖๐ ๓๔.๙๙ ๒๗.๘๔ 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๐.๐๗ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ 

 คะแนนเฉล่ีย ๕ รายวิชาของนักเรียน ๒๗.๘๓ 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ป?การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปSที่ ๖ 

รายวิชา ปS ๒๕๕๙ ปS ๒๕๖๐ ผลต5าง 

ภาษาไทย ๔๔.๓๖ ๔๐.๒๘ -๔.๐๘ 
คณิตศาสตร8 ๒๐.๑๓ ๒๐.๒๒ +๐.๐๙ 

วิทยาศาสตร8 ๓๒.๐๓ ๒๕.๙๙ -๖.๐๔ 
สังคมศึกษา ๓๓.๒๔ ๒๙.๓๘ -๓.๘๖ 

ภาษาอังกฤษ ๒๒.๖๓ ๒๓.๒๗ +๐.๖๔ 
 

๖ 



 
 
๖. ข�อมูลการใช�แหล�งเรียนรู�ภายในและภายนอกโรงเรียน ป?การศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๑)  จํานวนนักเรียนที่ใช�แหล5งเรียนรู�ในโรงเรียน  ปSการศึกษา ๒๕๖๐ 

แหล�งเรียนรู� ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑.   ห�องศูนย8เฉลิมราชจันจว�า ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๒.   จันจว�าเลควิวรีสอร8ท ลานวัฒนธรรม ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๓.   ศูนย8ส่ือเทคโนโลยี ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๔.  สวนพฤกษศาสตร8 ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๕.  สวนเกษตรผสมผสาน ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๖.  ศูนย8เศรษฐกิจพอเพียง ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๗.  สนามกีฬากลาง ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๘.  ศูนย8การเรียนรู�กลุ5มสาระภาษาไทย ๕๒ ๒๐ ๓๗ ๕๓ ๑๙ ๑๘ 
๙.  ศูนย8การเรียนรู�กลุ5มสาระการงานอาชีพ ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๑๐.ศูนย8การเรียนรู�กลุ5มสาระวิทยาศาสตร8 ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๑๑.ศูนย8การเรียนรู�กลุ5มสาระคณิตศาสตร8 ๒๘ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๐ ๙ 
๑๒.ศูนย8การเรียนรู�กลุ5มสาระสังคมศึกษา ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๑๓.ศูนย8การเรียนรู�กลุ5มสาระศิลปศึกษา ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๑๔.ศูนย8การเรียนรู�กลุ5มสาระภาษาต5างประเทศ ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๑๕.ศูนย8การเรียนรู�กลุ5มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๑๖.ห�องพระพุทธศาสนา ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๑๗.ห�องอาเซี่ยน ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๑๘. ห�องสมุด ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 
 
๒)  จํานวนนักเรียนที่ใช�แหล5งเรียนรู�นอกโรงเรียน  ปSการศึกษา ๒๕๖๐ 
   ๑)  จํานวนนักเรียนที่ใช�แหล5งเรียนรู�ในโรงเรียน  ปSการศึกษา ๒๕๖๐ 

แหล5งเรียนรู� ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑.  วัดพระธาตุดอยกู5แก�ว ๕๒ - - ๕๓ - ๓๖ 
๒.  สวนสาธารณะหนองมโนราห8 - ๕๔ - ๕๓ - - 
๓.  เวียงหนองหล5ม ๕๒ - - ๕๓ - - 
๔.  พิพิธภัณฑ8สถานแห5งชาติเชียงแสน ๕๒ ๕๔ - ๕๓ - - 
๕.  พื้นที่ชุ5มนํ้าเวียงหนองหล5ม ๕๒ - - ๕๓ - - 
๖.  โบราณสถานในพื้นที่เทศบาลตําบลจันจว�า 
     เช5น วัดป]าหมากหน5อ  

๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 

๗. วัดบ�านก่ิวพร�าว พระธาตุศรีสองเวียง ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๘. สวนพฤกษศาสตร8สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ - - ๓๗ - - ๓๖ 
๙. ปางควายบ�านป]าสักหลวง บ�านห�วยนํ้าราก - - - - - ๓๖ 
๑๐. ศูนย8การเรียนรู�กลุ5มพัฒนาสตรีตําบลจันจว�าใต� - - - ๕๓ - - 
๑๑. สวนป]าชุมชนห�วยผาลาด บ�านก่ิวพร�าว  
      ต.จันจว�าใต� 

- - - ๕๓ ๒๙ ๓๖ 

๑๒. สมาคมคนยองจันจว�า ๕๒ ๕๔ ๓๗ ๕๓ ๒๙ ๓๖ 
๑๓. พิพิธภัณฑ8หอฝRhนเชียงแสน ๕๒ - - - - - 
๑๔. ปางช�างผาเสริฐ - ๕๔ - - ๒๙ - 
๑๕. ไร5เชิญตะวัน     ๒๙  
๑๖. พระตําหนักดอยตุงและสวนแม5ฟjาหลวง - - - ๕๓ - - 
๑๗. ศูนย8พัฒนาพันธุ8พืชจักรพันธ8เพ็ญศิริ - - - ๕๓ - - 
๑๘. วัดดอยเวา แม5สาย - - - ๕๓ - - 
๑๙. สวนสัตว8เชียงใหม5 - - ๓๗ - - ๓๖ 
 
๗. ข�อมูลงบประมาณ 
 

แหล5งที่ได�รับ จํานวน (บาท) 
- เงินงบประมาณ ๑,๖๑๔,๙๐๐ 

- เงินนอกงบประมาณ ๗๑๑,๐๐๐ 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน ๒,๓๒๕,๙๐๐ 

๘ 



 
 
๘. ผลผลการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียนจันจว�าวิทยาคม  ได�รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบที่สามเม่ือ วันที่   
๒๒ – ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน  ๓  ด�าน คือ  ด�านผลการจัดการศึกษา  ด�าน
การจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป&นสําคัญ  และด�านการประกันคุณภาพภายใน 
ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดังแสดงในตารางต5อไปน้ี 
 

      ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุ5มตัวบ5งช้ี 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได� 

ระดับ
คุณภา

พ 
กลุ�มตัวบ�งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ5งช้ีที่ ๑ ผู�เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๑๐.๐๐ ๙.๔๒ ดีมาก 
ตัวบ5งช้ีที่ ๒ ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค5านิยมที่พึงประสงค8 ๑๐.๐๐ ๙.๒๓ ดีมาก 
ตัวบ5งช้ีที่ ๓ ผู�เรียนมีความใฝ]รู� และเรียนรู�อย5างต5อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๐๔ ดีมาก 
ตัวบ5งช้ีที่ ๔ ผู�เรียนคิดเป&น ทําเป&น ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตัวบ5งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู�เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๖๐ พอใช� 
ตัวบ5งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป&นสําคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ5งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ5งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต�น

สังกัด 
๕.๐๐ ๓.๖๙ ดี 

กลุ�มตัวบ�งชี้อัตลักษณ>    
ตัวบ5งช้ีที่ ๙ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต�น

สังกัด 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ5งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด5นที่ส5งผลสะท�อนเป&นเอกลักษณ8
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ�มตัวบ�งชี้มาตรการส�งเสริม    
ตัวบ5งช้ีที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส5งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ5งช้ีที่ ๑๒ ผลการส5งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู5ความเป&นเลิศที่สอดคล�องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๙ 



 
 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๔
๘ 

ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ5งช้ี ตั้งแต5 ๘๐ คะแนนข้ึนไป                      �  ใช5  �  ไม5ใช5 
สถานศึกษามีตัวบ5งช้ีที่ได�ระดับดีข้ึนไป  ๑๐ ตัวบ5งช้ี จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ5งช้ี       �  ใช5  �  ไม5ใช5 
สถานศึกษาไม5มีตัวบ5งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพปรับปรุงหรือ ต�องปรับปรุงเร5งด5วน     �  ใช5  �  ไม5ใช5 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
�  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    �  ไม5สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ข�อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด�น จุดที่ควรพัฒนา และข�อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด�น 
 ๑)  ผู�เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการวัดส5วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ8 รู�จักดูแลตนเอง
ให�มีความปลอดภัย มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค5านิยมที่พึงประสงค8 เป&นลูกที่ดีของพ5อแม5 เป&น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน และรู�จักบําเพ็ญประโยชน8ต5อสังคม ใฝ]รู�และเรียนรู�อย5างต5อเน่ือง รู�จักค�นคว�าหาความรู�จาก
การอ5าน และใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู�ผ5านประสบการณ8ตรงร5วมกับผู�อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา มี
ความสามารถในการคิดและปรับตัวเข�ากับสังคม สถานศึกษามีการพัฒนาจุดเน�น และจุดเด5น ที่ส5งผลสะท�อนเป&น
เอกลักษณ8ของสถานศึกษา คือโครงการศูนย8จันจว�าศึกษา มีการดําเนินงานโครงการพิเศษ คือโครงการโรงเรียน
ส5งเสริมการท5องเที่ยว 
 ๒) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการแบบมีส5วนร5วมของ 
ทุกฝ]าย มีการดําเนินงานตามบทบาทหน�าที่ของผู�บริหาร จัดสภาพแวดล�อมได�เหมาะสมกับการจัด 
การเรียนการสอน มีการดําเนินการตามแผนเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาไปสู5ความเป&นเลิศ 
ที่สอดคล�องกับแนวปฏิรูปการศึกษา 
 ๓) สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ครูส5วนมากมีความรู� ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เน�นผู�เรียนเป&นสําคัญ ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอยู5เสมอ 
 ๔) สถานศึกษามีการพัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมีส5วนร5วมของชุมชน และหน5วยงานที่
เก่ียวข�อง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการส5งเสริมสนับสนุน และกํากับดูแลของหน5วยงานต�นสังกัด ผลการประเมิน
ทบทวนคุณภาพจากต�นสังกัดดีมาก 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําเกือบทุกกลุ5มสาระการเรียนรู� ยกเว�นสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
๒) ครูบางส5วนขาดการใช�ผลประเมินเพื่อการพัฒนาการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการ

จัดการเรียนรู� 
๓) สถานศึกษาขาดแนวโน�มการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่สูงข้ึนอย5างต5อเน่ือง 

 

๑๐ 



 
 
 ข�อเสนอแนะ 
 ด�านผลการจัดการศึกษา 
 ๑)  ผู�เรียนควรได�รับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ5มสาระการเรียนรู�ภาษาต5างประเทศ 
วิทยาศาสตร8 คณิตศาสตร8 ภาษาไทย เป&นการด5วน โดยปรับการสอนเน�นให�ผู�เรียนมีส5วนร5วมอย5างจริงจังและทั่วถึง 
ปรับการสอบพัฒนาแบบฝlกหัด ใช�ส่ือเทคโนโลยีการเรียนรู�ด�วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร8 เชิญวิทยากรที่มี
ความรู� ความเช่ียวชาญจากภายนอกเข�ามาร5วมพัฒนาการเรียนการสอน เช5น มาติวก5อนสอบ 
 ๒) ผู�เรียนควรได�รับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะกลุ5มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
คณิตศาสตร8 วิทยาศาสตร8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต5างประเทศ โดยครูนําผลการประเมินมาวิเคราะห8 พิจารณาปรับการเรียน
เปล่ียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�ผู�เรียนอย5างหลากหลาย พัฒนาส่ือนวัตกรรม 
การเรียนรู� เพื่อแก�ไขปWญหาการเรียน ปรับปรุงเครื่องมือวัดผล ให�สอดคล�องตามมาตรฐานที่กําหนดไว�ในแต5ละสาระ
การเรียนรู� 
 ด�านการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเปPนสําคัญ 
 ครูควรจัดทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อการพัฒนาส่ือ และการเรียนรู�ของผู�เรียนและนําผลการประเมินในทุกระดับ 
ทุกสาระการเรียนรู� ไปใช�ในกิจกรรมอย5างหลากหลาย เพื่อพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนรู�เพื่อแก�ปWญหาการเรียน 
ปรับปรุงเครื่องมือวัดผลให�ได�มาตรฐาน 
 ด�านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรให�ความสําคัญต5อผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยเฉพาะการกําหนดเปjาหมายในลักษณะ
ก�าวหน�าหรือสูงข้ึนในแต5ละปSการศึกษา โดยให�พิจารณาถึงผลการพัฒนาการให�มีผลประเมินในภาพรวม ใช�
กระบวนการบริหารจัดการ การติดตามงานเป&นระยะ ๆ เพื่อให�มีผลการประเมินเป&นไปตามเปjาหมายและสูงข้ึน
อย5างต5อเน่ือง จึงจะนับได�ว5ามีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 
 

ส�วนท่ี ๒    
ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ ระดับคุณภาพ 

คุณภาพผู�เรียน 
�  ระดับ ๔ ดีเย่ียม 
�  ระดับ ๓ ดี 
�  ระดับ ๒ พอใช� 
�  ระดับ ๑ ปรับปรุง 

๑. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8 
     ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู�เรียน 
             โรงเรียนได�พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู�เรียน  โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป( ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 
รายงานประจําป( ๒๕๕๙  หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู� โดยจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ จัด
โครงการตBาง  ๆท่ีสBงผลในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ เชBน โครงการพัฒนางานวิชาการและสBงเสริมความเป�นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรมบันทึกการอBาน กิจกรรมอBานคลBองเขียนคลBอง  กิจกรรมตามนโยบายให�นักเรียนทBองสูตรคูณ คณิตคิดเลขเร็ว และ
ทBองอาขยานภาษาไทย  
               ๑)  ความสามารถในการอ�าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ8ของแต�ละระดับชั้น 

        - จากการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข�อง การประเมินด�านการอBาน คิดวิเคราะหA และเขียน  ป(การศึกษา ๒๕๖๐  
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  ๒๖๘  คน พบวBา 
           ด�านการอBานและการเขียน นักเรียนอBานได� ระดับดีเย่ียม ๑๙๕  คน  ระดับดี ๖๕  คน  ระดับผBาน ๘  คน  
ระดับไมBผBาน  -  คน   
      - จากการประเมินการส่ือสารของกลุBมสาระการเรียนรู�ภาษาไทย พบวBา   นักเรียนมีความสามารถส่ือสารได�
ระดับดีเย่ียม ๑๙๘  คน  ระดับดี ๖๑  คน  ระดับผBาน ๙  คน  ระดับไมBผBาน  -  คน   

        - จากการประเมินการคิดคํานวณของกลุBมสาระการเรียนรู�คณิตศาสตรA พบวBา   นักเรียนมีความสามารถด�าน
การคิดคํานวณ ระดับดีเย่ียม ๑๐๑  คน  ระดับดี ๑๐๒  คน  ระดับผBาน  ๖๕  คน  ระดับไมBผBาน  -  คน   

           
                ๒)  การคิดวิเคราะห8 คิดวิจารณญาณ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก�ป@ญหา 
                     โรงเรียนมีการสBงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหA คิดอยBางมีวิจารณญาณ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก�ป[ญหา โดยสBงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานตBาง  ๆเชBน โครงงานวิทยาศาสตรA โครงงานคณิตศาสตรA โครงงาน
อาชีพกาแฟครบวงจร โครงการสBงเสริมอาชีพอิสระ เป]ดสอนรายวิชาศึกษาค�นคว�าและสร�างองคAความรู� (IS) การจัดการเรียนรู�
แบบสเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 

                         
 



 
 

จากการประเมินโครงงานในกลุBมสาระการเรียนรู�ทุกกลุBมสาระการเรียนรู� พบวBา นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหA  
คิดวิจารณญาณ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก�ป[ญหา  ระดับดีเย่ียม ๑๐๓  คน   
ระดับดี ๑๑๐  คน  ระดับผBาน  ๕๕  คน  ระดับไมBผBาน  -  คน   
 

   ๓)  ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
        สBงเสริมให�นักเรียนทุกคนใช�ส่ือเทคโนโลยีได�อยBางเหมาะสมและใช�ให�เกิดประโยชนAสูงสุด จัดให�มีแหลBงเรียนรู�

และแหลBงสืบค�นข�อมูลให�มีความทันสมัย บูรณาการการนําเสนอเข�ากับโครงงานคุณธรรม สBงเสริมการใช�เครื่องมือส่ือสารใน
การสBงเสริมการเรียนรู�ผู�เรียนค�นคว�าข�อมูลทางอินเตอรAเน็ต สBงเสริมการสร�างส่ือการAตูนแอนนิเมช่ันได�รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงในระดับภาค มีการสBงเสริมนักเรียนเข�ารBวมการแขBงขันทักษะทางเทคโนโลยีตามความสามารถของผู�เรียนตามโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรA  

         จากการประเมินของกลุBมสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวBา นักเรียนสามารถใช�เทคโนโลยีใน
การส่ือสารได� ระดับดีเย่ียม ๑๐๓  คน  ระดับดี ๑๑๐  คน  ระดับผBาน ๕๕  คน  ระดับไมBผBาน  -  คน   

 
               ๔)  ความก�าวหน�าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

         - จากการตรวจสอบเอกสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับโรงเรียน เปรียบเทียบป(การศึกษา ๒๕๕๙ และ 
๒๕๖๐ พบวBาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวม 
                         ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น เฉล่ียร�อยละ ๗๒.๒๐  และ ๗๒.๗๐  ตามลําดับ  
                         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉล่ียร�อยละ  ๗๕.๕๐ และ ๗๑.๑๔  ตามลําดับ                           
                  จําแนกรายกลุBมสาระการเรียนรู� มีพัฒนาการสูงข้ึน ๓ กลุBมคือ  คณิตศาสตรA ศิลปะและภาษาอังกฤษ 
 
              ๕)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากการทดสอบระดับชาติ 
                      - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี ๓ เปรียบเทียบ ๔ สาระการเรียนรู�   
ป(การศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  เฉล่ียร�อยละ ๓๗.๑๒ และ ๓๔.๑๓ ตามลําดับ  
                       - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี ๖ เปรียบเทียบ ๕ สาระการเรียนรู�  ป(การศึกษา  
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  เฉล่ียร�อยละ ๓๐.๔๘ และ ๒๗.๘๓ ตามลําดับ  
 
             ๖) ความพร�อมในการศึกษาต�อ การฝFกงานและการทํางาน 

           โรงเรียนสBงเสริมนักเรียนให�มีความพร�อมในการเรียนตBอและการมีงานทํางานตามความถนัดโดยมีกิจกรรม
ดังน้ี โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อสBงเสริมให�นักเรียนมีความรู�เพียงพอในการเข�าศึกษาตBอ โครงการพัฒนา
งานแนะแนว  มีการประชาสัมพันธAการเรียนตBอเพื่อสBงเสริมให�ผู�เรียนได�เรียนตBอตามความถนัดและความสนใจ โครงงานอาชีพ
กาแฟครบวงจร  โครงการสBงเสริมอาชีพอิสระ  

           จากการสํารวจข�อมูลของฝfายแนะแนว เรื่องการศึกษาตBอและการทํางาน พบวBา  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี ๓ จํานวน ๓๗ คน ศึกษาตBอ จํานวน ๓๖ คน ทํางาน จํานวน ๑ คน 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี ๖ จํานวน ๓๖ คน ศึกษาตBอ จํานวน ๒๕ คน ทํางาน จํานวน ๑๑ คน 

 
 

๑๓ 



 
 

       ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค8ของผู�เรียน 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค�านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  
       - จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จากแผนปฏิบัติการประจําป( ๒๕๖๐ โรงเรียนได�ดําเนินโครงการพัฒนา 

คุณธรรม จริยธรรม และคBานิยมท่ีพึงประสงคA  รายงานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคA  โครงการโรงเรียนต�นแบบด�าน
คุณธรรมธรรมจริยธรรมของจังหวัดเชียงราย  โครงการโรงเรียนวิธีพุทธ โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน  โครงการโรงเรียน
ต�นแบบปลอดบุหร่ีจังหวัดเชียงราย  โครงการสBงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนเข�ามา
บริหารงาน  โครงการสBงเสริมการออมทรัพยAของนักเรียนรBวมกับธนาคารเพื่อการเกษตร  โครงการพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของนักเรียนแตBละระดับช้ัน    

         - สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เชBน การแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคA คBานิยม  
อัตลักษณA เอกลักษณAของผู�เรียนตามท่ีสถานศึกษากําหนด( กตัญgู มีมารยาทดี มีความซื่อสัตยA ) 

          - การสัมภาษณAนักเรียน ครู เก่ียวกับการจัดกิจกรรมตBางๆของสถานศึกษา 
ผลจากการประเม ิน คุณลักษณะและคBานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด พบวBา ระดับดีเย่ียม ๑๘๘  คน   

ระดับดี ๗๒  คน  ระดับผBาน  ๘  คน  ระดับไมBผBาน  -  คน   
 
     ๒)  ความภูมิใจในท�องถ่ินและความเปGนไทย 
           มีการจัดการเรียนการสอนโดยภูมิป[ญญาท�องถ่ิน เชBน การร�อยมาลัย ร�อยลูกป[ด มีงานจักสานไม�ไผB 

ดนตรีไทยและนาฏศิลปh การอนุรักษAและฟijนฟูวัฒนธรรม ประเพณีวันสําคัญทางพุทธศาสนา จัดงานขkวงพญาลานความรู�ภูมิ
ท�องถ่ิน  มีการจัดต้ังศูนยAเฉลิมราช  โดยกระทรวงวัฒนธรรมได�สBงเสริม สนับสนุนงบประมาณและพัฒนา (ศูนยAวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑAพื้นถ่ิน)  มีการอบรมโครงการมัคคุเทศกAน�อยชุมชนรBวมกับทางเทศบาล  โครงการโรงเรียนสBงเสริมการทBองเที่ยว 
(จันจว�าเลควิวรีสอรAท) 

          จากการประเมินความภูมิใจในท�องถ่ินและความเป�นไทย ของครูท่ีปรึกษา พบวBา ระดับดีเย่ียม ๒๑๘  คน  
ระดับดี ๕๐  คน  ระดับผBาน  -  คน  ระดับไมBผBาน  -  คน   

 
     ๓) การยอมรับที่จะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย 

                       โรงเรียนได�จัดโครงการเรียนรู�ประชาธิปไตย  กิจกรรมน�องไหว�พี่ พี่รับไหว� ที่สBงเสริมให�นักเรียนได�มี
ปฏิสัมพันธAกัน ระหวBางนักเรียนในพื้นท่ีและนักเรียนกลุBมชาติพันธุA  นักเรียนหอพัก รวมถึงกิจกรรมในด�านตBาง  ๆเชBนการ
ทํางานรBวมกัน การชBวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันและจัดทําโครงการโรงเรียนสBงเสริม
ความสัมพันธAระหวBาง  วัด ชุมชน โรงเรียน 
                       จากการสังเกตของครูท่ีปรึกษา พบวBา นักเรียนร�อยละ ๑๐๐ ให�การยอมรับท่ีจะอยูBรBวมกันบนความแตกตBาง
และหลากหลาย 
 

๔)  สุขภาวะทางร�างกายและลักษณะจิตสังคม 
            โรงเรียนพัฒนาผู�เรียนให�มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยได�จัดทําโครงการสBงเสริมสุขภาพ  

การตรวจสุขภาพรBางกาย ตรวจฟ[น จากเจ�าหน�าที่ของโรงพยาบาลสBงเสริมสุขภาพ การเฝQาระวังภาวะโภชนาการ การช่ัง
นํ้าหนัก วัดสBวนสูง การทดสอบสมรรถภาพทางรBางกาย การดูแลสุขภาพอนามัย  มีการสBงเสริมให�ผู�เรียนออกกําลังกาย จัด
กิจกรรมกีฬาสีภายใน การแขBงขันฟุตบอลระหวBางห�องเรียนและการแขBงขันกีฬาภายนอก  กิจกรรมรณรงคAตBอต�านยาเสพติด 

๑๔ 



 
 

 
 
 

 

โดยนํานักเรียนเข�ารBวมกิจกรรมอบรมความรู�ความเข�าใจในเรื่องโทษของยาเสพติดและการเดินรณรงคAตBอต�านยาเสพติด มีการ
จัดกิจกรรมสBงเสริมสุขภาพทางด�านโภชนาการ อบรมให�ความรู�ด�านเพศศึกษาและการปQองกันการต้ังครรภAไมBพร�อมในวัย
เรียน อบรมแกนนําเยาวชนในโรงเรียน โรงเรียนได�รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสBงเสริมสุขภาพระดับทอง โดย
นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑAของกรมพลศึกษา จํานวน  ๒๒๕ คน คิดเป�น ร�อยละ ๘๓.๙๕  มี
นํ้าหนักสBวนสูงตามเกณฑAของกรมอนามัย จํานวน ๒๑๕ คน คิดเป�น  ร�อยละ ๘๐.๒๒  ไมBมีนักเรียนทุพโภชนาการ   
 
๒.  จุดเด�น 
     ด�านผลสัมฤทธ์ิของผู�เรียน 
            ผู�เรียนอBานหนังสือออกและอBานคลBอง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได�ทุกคน สามารถใช�เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเอง  สBงผลให�คBาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตรA
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ที่ ๓ สูงกวBาคBาเฉล่ียระดับประเทศ  
            ผู�เรียนมีสุขภาพรBางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักสBวนสูงตามเกณฑA มีความกตัญgู มารยาทดี มี
ความส่ือสัตยA จนเป�นอัตลักษณAของสถานศึกษา เป�นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเร่ืองความกตัญgู มารยาทดี มีความส่ือ
สัตยA ซึ่งเป�นผลที่เกิดจากการที่โรงเรียนเข�ารBวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 
๓. จุดควรพัฒนา 
        ด�านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       ๑) ผู�เรียนระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ ยังต�องเรBงพัฒนาด�านการนําเสนอ ด�านการกล�าแสดงออกในทางที่เหมาะสม การ
อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู�อยBางสมเหตุสมผล และต�องพัฒนาทักษะการแก�ป[ญหาตามสถานการณAได�อยBางเหมาะสม 
       ๒) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ที่ ๖  
        ด�านคุณลักษณะที่พึงประสงค8ของผู�เรียน  
        สBงเสริมให�นักเรียนเข�ารBวมกิจกรรมที่เก่ียวข�องกับกิจกรรมวันสําคัญตBาง ๆ  เชBน วันแมBแหBงชาติ วันป]ยมหาราช  
วันมาฆบูชา วันเข�าพรรษา สBงเสริมให�นักเรียนทําโครงงานอาชีพ โครงงานคุณธรรม โครงการออมทรัพยA  
 
๔. ข�อเสนอแนะ 
     สถานศึกษาควรสBงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนด�วยกิจกรรมท่ีหลากหลายและครอบคลุมนักเรียนทุกคน 
ทุกช้ัน ในเรื่องตBอไปน้ี 
     ๑)  การใช�ส่ือเทคโนโลยี คอมพิวเตอรAในการเรียนรู�และสืบค�นข�อมูลตามหลักสูตร 
     ๒)  การให�ครูผู�สอนทุกกลุBมสาระจัดการเรียนการสอนโดยใช�โครงงานเป�นฐาน  
     ๓)  การฝqกทักษะด�านการอBาน  การเขียน และให�ผู�เรียนฝqกแสดงความคิดเห็น  การค�นหาวิธีการแก�ป[ญหา  
     ๔)  การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มาวิเคราะหAเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรู� 
 

๑๕ 



 
 

มาตรฐานที่ ๒ ระดับคุณภาพ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู�บริหาร �ระดับ ๔ ดีเย่ียม 

�ระดับ ๓ ดี 
�ระดับ ๒ พอใช� 
�ระดับ ๑ ปรับปรุง 

๑. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8 
     ๑. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8 
     ๑.๑ การมีเปIาหมาย วิสัยทัศน8 และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน         
           จากการตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ป( แผนปฏิบัติการประจําป( ๒๕๕๙ และ๒๕๖๐ 
หลักสูตรสถานศึกษา รายงานประจําป( ๒๕๖๐ โรงเรียนมีการกําหนดเปQาหมาย วิสัยทัศนA และพันธกิจท่ีสอดคล�อง
กัน ข�อมูลสารสนเทศชัดเจน  คําส่ังมอบหมายงาน บันทึกการประชุมครูและกรรมการสถานศึกษา รBองรอยการ
ดําเนินงานโครงการ การกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล การสBงเสริมการมีสBวนรBวมผBานการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป( และโครงการของโรงเรียน 
            พบวBาโรงเรียนมีเปQาหมายและทิศทางของการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติในการบริหาร
จัดการองคAกรได�อยBางครบถ�วนและได�รับความรBวมมือจากองคAกรปกครองสBวนท�องถ่ิน ชุมชน และหนBวยงานอ่ืนใน
การบริหารจัดการศึกษา 
      ๑.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
            ๑) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน�นคุณภาพของผู�เรียนรอบด�านทุกกลุ�มเปIาหมาย และ
ดําเนินการ อย�างเปGนรูปธรรม 
                 จากการศึกษาข�อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรBวมกันกําหนด
เปQาหมาย ปรับวิสัยทัศนA กําหนดพันธกิจ กลยุทธA ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป( ให�สอดคล�องกับสภาพป[ญหา ความต�องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีคําส่ังแตBงต้ัง หัวหน�ากลุBมงาน หัวหน�าระดับ และหัวหน�ากลุBมสาระการ
เรียนรู� เพื่อให�ทุกฝfายสามารถปฏิบัติงานอยBางมีประสิทธิภาพและตรงกับหน�าที่ ท่ีรับผิดชอบพร�อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให�ผู�รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให�บรรลุ
เปQาหมายที่กําหนดไว� มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการ
ดําเนินงานโดยการสํารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู�ท่ีมีสBวนเก่ียวข�อง ได�แกB 
นักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภาคีส่ีฝfาย เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการศึกษา พบวBาโรงเรียนมีแผนการดําเนินงานด�านวิชาการ เชBน หลักสูตรสถานศึกษา แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทางด�านการพัฒนาผู�เรียน 

๑๖ 



 
 
                    ๒) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
                    จากข�อมูลสถิติการพัฒนาครู บุคลากรของโรงเรียน พบวBาโรงเรียนได�ดําเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรโดยจัดให�มีโครงการและกิจกรรมตBางๆ ได�แกB โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพอยBางตBอเน่ือง (sQip) เป�น
การสBงเสริมสนับสนุนให�ครูและบุคลากรได�ทํากิจกรรมกลุBมในการพัฒนาชุมชนแหBงการเรียนรู�อยBางมืออาชีพ 
(PLCs) การเข�ารBวมอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) นําคณะครูศึกษาดูงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ได�แกBภาคเรียนที่หน่ึงศึกษาดูงาน โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จังหวัดตราด ภาคเรียนท่ีสอง โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหมB สBงครูและบุคลากรเข�ารBวมประชุมสัมมนา อบรม กับหนBวยงานตBางๆที่จัดข้ึนตลอดป(
การศึกษา 
                    ๓) การวางแผนการบริหารและการพัฒนาวิชาการจัดการข�อมูลสารสนเทศอย�างเปGนระบบ 
                       จากการดําเนินงานของสถานศึกษาได�นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
มาใช� ซึ่งประกอบด�วยงานด�านตBาง ๆ ดังน้ี  
- งานระบบเครือขBาย (Network Administration)  

    � ดูแลทางด�านระบบเครือขBาย ระบบ Security และ Server  
    �  ดูแลทางด�านการให�บริการอินเตอรAเน็ตของโรงเรียน  
    � ดูแลระบบเครือขBายตBางๆในโรงเรียนทั้งหมด เชBน OfficeตBางๆในโรงเรียน ห�อง lab โรงอาหาร Minimart 
ห�องพักครู ฯลฯ  
- งานซBอมบํารุง (PC Support and Maintenance)  

    � ติดต้ัง ดูแลและซBอมบํารุงคอมพิวเตอรAท้ังหมดท่ีใช�ในโรงเรียน  
    � บริการติดต้ัง ซBอมแซมอุปกรณAเสริมตBางๆ เชBน เครื่องพิมพA หมึกพิมพA ฯลฯ  
- งานสารสนเทศ (Information and Application Development)  

    � ดูแลระบบข�อมูลสารสนเทศของโรงเรียนท่ีใช�ในหนBวยงานตBางๆท่ีใช�ผBานระบบเครือขBายของโรงเรียน เชBน
ข�อมูลบุคลากรและนักเรียนท้ังหมด ข�อมูลคะแนนท้ังหมดของนักเรียน ข�อมูลการประกันคุณภาพ ข�อมูล
ระบบดูแลชBวยเหลือนักเรียน ข�อมูลการขาด ลา มาสายของครูและนักเรียน ฯลฯ  

    � จัดการอบรมให�กับบุคลากร ในเร่ืองที่เก่ียวกับการใช�งานสารสนเทศของโรงเรียน  
- งานพัฒนาเว็บไซตA  
    � นําเสนอข�อมูล ขBาวสารตBางๆของโรงเรียนผBานทางเว็บไซตA และ Facebook 
    � สร�างชBองทางเพื่อเช่ือมความสัมพันธAระหวBางนักเรียน ครู ผู�ปกครอง ศิษยAเกBา โรงเรียนผBานทางเว็บไซตA  
    � พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช�ในการบริหารจัดการของโรงเรียนผBานเว็บไซตAของโรงเรียน  
            จากการดําเนินงานพบวBาโรงเรียนมีการวางแผนการบริหารและการพัฒนาวิชาการจัดการข�อมูล

สารสนเทศอยBางเป�นระบบ สะดวก รวดเร็วและสามารถนําไปใช�ได�อยBางมีประสิทธิภาพ 
 

๑๗ 



 
 
                ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต�อการจัดการเรียนรู�อย�างมี
คุณภาพ          
                    จากการจัดสภาพบรรยากาศและส่ิงแวดล�อมทางกายภาพภายในสถานศึกษา ท่ีเอ้ือตBอการ
จัดการเรียนรู� การกําหนดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ การจัดสาธารณูปโภคที่อํานวยความสะดวกและมีความปลอดภัย มี
ความสะอาด รBมรื่น สวยงาม เอ้ือตBอการจัดการเรียนรู�อยBางมีคุณภาพ การสBงเสริมการทํางานรBวมกัน ในรูปแบบ 
โครงงานคุณธรรมตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากการดําเนินการพบวBาโรงเรียนมี
สภาพแวดล�อมที่สะอาด รBมรื่น สวยงาม และปลอดภัย เอ้ือตBอการจัดการเรียนรู� นักเรียนทุกคนมีสBวนรBวมในการ
จัดทําโครงงานคุณธรรมด�วยจิตอาสา 
      ๑.๓ การมีส�วนร�วมของผู�เก่ียวข�องทุกฝJาย และการร�วมรับผิดรับชอบต�อผลการจัดการศึกษา ให�มี
คุณภาพและได�มาตรฐาน 
                จากการตรวจสอบข�อมูลด�านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกกลุBมงาน พบวBาผู�เก่ียวข�องทุกฝ]าย 
และเครือข5ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส5วนร5วมในการร5วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
รับทราบ รับผิดชอบต5อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเครือข5ายอุปถัมภ8 อาทิเช5น สมาคมนักเรียนเก5า สมาคมครู-ผู�ปกครอง สโมสรโรตารี่แม5จัน เทศบาลตําบลจันจ
ว�า โรงพยาบาลส5งเสริมสุขภาพตําบลจันจว�า สํานักงานปjองกันภัย จังหวัดเชียงราย ภูมิปWญญาท�องถ่ิน มูลนิธิยุวสถิ
รคุณ สมาคมสตรีอเมริกา(AWC,EDF) ธนาคารกรุงไทย ชมรมธนาคารภาคเหนือ ร�านมุ5ยเจริญ แม5จัน บริษัทห�าง
ร�าน เป&นต�น ส5งผลให�สถานศึกษามีส่ือ และแหล5งเรียนรู�ที่มีคุณภาพและได�มาตรฐาน  
       ๑.๔ การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
            ในป(การศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษาได�ดําเนินการนิเทศกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา ดังต5อไปน้ี 
      ๑) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจันจว�าวิทยาคม คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ]าย  จํานวน ๒   ครั้ง 
      ๒) ประชุมผู�ปกครอง จํานวน  ๒ ครั้ง 
      ๓) ประชุมครูและบุคลากรเดือนละ ๑ ครั้ง 
      ๔) ประชุมคณะกรรมการวิชาการภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
      ๕) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนละ  ๒ ครั้ง 
      ๖) สํารวจความต�องการของผู�ปกครอง ชุมชน และท�องถ่ิน ปSละ  ๑ ครั้ง 
      ๗) สํารวจความพึงพอใจต5อการบริหารและการจัดการศึกษา ปSละ  ๑ ครั้ง 
      ๘) ประชุมกลุ5มบริหารงานต5าง ๆ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
      ๙) ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในฯ ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  ฯลฯ  
            ผลจากการดําเนินงานพบว5าได�รับความร5วมมือจากทุกฝ]ายในการบริหารจัดการสถานศึกษาและนํา

ข�อมูลสารสนเทศจากการประชุมไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต5อไป 
 
  

๑๘ 



 
 

 
 
๒. จุดเด�น 
               ๑) ผู�บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ5งมั่น มีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน8ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ
เป&นแบบอย5างที่ดีในการทํางาน และคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนมีความต้ังใจและมีความพร�อมในการปฏิบัติ
หน�าที่ตามบทบาท 
 ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย5างเป&นระบบ โรงเรียนได�ใช�เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช5น การประชุมแบบมีส5วนร5วม การประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุ5มเพื่อให�ทุกฝ]ายมีส5วนร5วมในการกําหนด
วิสัยทัศน8 พันธกิจ เปjาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปSที่
สอดคล�องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปWญหาความต�องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ5งเน�น
การพัฒนาให�ผู�เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู�สอนสามารจัดการเรียนรู�ได�อย5างมี
คุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได�รวบรวมข�อมูลมาใช�เป&นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปSต5อไป 
 
๓. จุดควรพัฒนา      
           ๓.๑ สร�างเครือข5ายความร5วมมือของผู�มีส5วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให�มีความเข�มแข็ง 
มีส5วนร5วมรับผิดชอบต5อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๓.๒ ควรจัดให�มีการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู�ที่เป&นระบบ ชัดเจนอย5างต5อเน่ือง 
       
๔. ข�อเสนอแนะ 
           ๔.๑ สถานศึกษาควรมีโครงการนิเทศภายในและใช�กระบวนการกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ในการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจนและตBอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



 
 

มาตรฐานที่ ๓ ระดับคุณภาพ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเปGนสําคัญ � ระดับ ๔ ดีเย่ียม 

� ระดับ ๓ ดี 
� ระดับ ๒ พอใช� 
� ระดับ ๑ ปรับปรุง 

๑.  บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8 
    ๑.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร�างโอกาสให�ผู�เรียนทุกคนมีส�วนร�วม 
            สถานศึกษาดําเนินการสBงเสริมให�ครูจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป�นสําคัญโดยการดําเนินงาน
กิจกรรมอยBางหลากหลาย ได�แกB งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสูB
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  ได�แกB  การจัดให�มีวิชาการศึกษาค�นคว�าและสร�างองคAความรู� (Research 
& Knowledge Formation)  ซึ่งเป�นวิชาในโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากลแกBนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ป(ที่ 2  และ 5  กิจกรรมการเรียนรู�แบบสเต็มศึกษา  (STEM  Education)  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ที่  1  และ 2  
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู� ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   อีกทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่เน�นการ
พัฒนาทักษะการคิด  เช5น จัดการเรียนรู�ด�วยโครงงาน  (Project Based Learning)  เป�นการจัดประสบการณAใน
การปฏิบัติงานให�แกBผู�เรียนอยBางมีระบบ เพื่อเป]ดโอกาสให�ผู�เรียนได�มีประสบการณAตรง ได�เรียนรู�วิธีการแก�ป[ญหา 
วิธีการทางวิทยาศาสตรA ได�ทําการทดลอง ได�พิสูจนAส่ิงตBาง ๆ ด�วยตนเอง รู�จักการวางแผนการทํางาน อยBางเป�น
ระบบเพื่อพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดข้ันสูง  ครูใช�ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภูมิปWญญาท�องถ่ิน การใช�เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู�  ฝqกฝนทักษะ โดยคํานึงถึง
ธรรมชาติรายวิชาและศักยภาพของผู�เรียนฝqกให�นักเรียนเรียนรู�ด�วยการปฏิบัติจริง ครูจัดบรรยากาศในห�องเรียนที่เอ้ือตBอการ
เรียนรู� มีกิจกรรมการสอนซBอมเสริม แตBครูยังนําผลการสอนและการสอบไปหาแนวทางแก�ไขและพัฒนานักเรียนได�ไมBเต็ม
ศักยภาพ  โดยใช�กระบวนการ  PLC    มีการทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก�ป[ญหานักเรียนที่เรียนอBอน  มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ใช� ครูทํางานวิจัยในช้ันเรียน  และการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID 
plan ) มีโครงการที่ส5งเสริมให�ครูทุกกลุ5มสาระพัฒนาศักยภาพของตนเองอย5างสม่ําเสมอเพื่อนําความรู�และ
ประสบการณ8มาประยุกต8ใช�ในการเรียนการสอน   
          จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย5างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให�ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน�น
ผู�เรียนเป&นสําคัญ ส5งผลให�ครูผู�สอนมีแผนการจัดการเรียนรู�ที่มีเปjาหมายคุณภาพผู�เรียนทั้งด�านความรู�ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค8  ครูผู�สอนมีการวิเคราะห8ผู�เรียนเป&นรายบุคคลเป&นระดับ
เด็กอ5อน ปานกลาง และเก5ง ทําให�ครูผู�สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู�ที่ตอบสนองต5อความแตกต5าง
บุคคล มีการสอนเสริมความรู�ให�ผู�เรียนกลุ5มปานกลางและกลุ5มเก5ง มีการสอนซ5อมเสริมผู�เรียนกลุ5มอ5อน มีการใช�
ส่ือเทคโนโลยีที่และนําภูมิปWญญาท�องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู�ในแต5ละวิชา มีการวัดประเมินผลจาก
สภาพความเป&นจริงที่มุ5งเน�นพัฒนาการของผู�เรียนด�วยวิธีการหลากหลาย มีการใช�ข�อสอบจากกลางเพื่อวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปSที่ 1 และ 2 ครูยังมีงานวิจัยในช้ันเรียนและนําผล
ของงานวิจัยและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID plan ) น้ันไปพัฒนาการเรียนการสอน ส5งผลให�การจัดการ
เรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู�อย5างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนเรียนรู�อย5างมีความสุข    

๑.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท�องถ่ิน 
          จากการจัดการเรียนการสอนให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จากแหลBงเรียนรู�และภูมิป[ญญาท�องถ่ินในการจัด  เชBน  

๒๐ 



 
 
กิจกรรมขkวงผญkาฅนจันจว�า  โครงการมัคคุเทศกAน�อยโดยศูนยAวัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหลBม ( ศูนยAจันจว�า
ศึกษา ) โรงเรียนจันจว�าวิทยาคม  การเข�าร5วมกิจกรรมของชุมชนต5าง ๆ  การศึกษานอกสถานท่ี / ทัศนศึกษา 
แหลBงเรียนรู�ในชุมชน สร�างเครือขBายในชุมชนโดยการปลูกปfา สร�างคน ( ปลูกกาแฟ ๑๐ วัด ) จัดการเรียนการ
สอนโดยให�นักเรียนสืบค�นภูมิป[ญญาท�องถ่ินจันจว�า ศึกษาแหลBงเรียนรู�ทางธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ  ( ดูนกเวียงหนองหลBม  ) ท้ังในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อให�เกิดความรู�และ
ประสบการณAจริง 
       ผลการจัดกิจกรรมพบวBาผู�เรียนได�เรียนรู�และฝqกปฏิบัติจริงจากแหลBงเรียนรู�และภูมิป[ญญาท�องถ่ิน มีจิต
สาธารณะและมีสBวนรBวมในกิจกรรมของชุมชน มีความรัก  และภูมิใจในท�องถ่ินของตนเอง ชุมชนมีสBวนรBวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรBวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนวัสดุ ส่ือ อุปกรณAการเรียน 
  
    ๑.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู�ความเข�าใจของผู�เรียนอย�างเปGนระบบและมีประสิทธิภาพ 

จากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู�ของครูแตBละกลุBมสาระการเรียนรู�    
พบวBาการจัดการเรียนการสอนของครูเป�นไปตามธรรมชาติของวิชา   นักเรียนสBวนใหญBมีสBวนรBวมในการจัดกิจกรรม    

ได�ศึกษาค�นคว�าเรียนรู�ด�วยตนเอง และใช�กระบวนการกลุBม มีการตรวจสอบและประเมินความรู�ความเข�าใจของผู�เรียน
อยBางเป�นระบบและมีประสิทธิภาพ    มีระบบการวัดและประเมินผู�เรียนอยBางหลากหลายตามสภาพจริง  ใช�
เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปQาหมายของการจัดการเรียนรู�  ผู�เรียนมีสBวนรBวมในการวัดและ
ประเมินผล  ให�ข�อมูลย�อนกลับแกBผู�เรียนและผู�เรียนสามารถนําไปใช�พัฒนาตนเองได� 
      
๒. จุดเด�น 
          ครูมีความตั้งใจ มุ5งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให�นักเรียนได�เรียนรู�โดยการคิด ได�ปฏิบัติจริง 
มีการใช�วิธีการจัดการเรียนรู�และใช�แหล5งเรียนรู�ที่หลากหลาย นักเรียนสามารถแสวงหาความรู�จากแหล5งเรียนรู�  
ส่ือ เทคโนโลยีด�วยตนเองอย5างต5อเน่ือง นักเรียนมีส5วนร5วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล�อมที่เอ้ือต5อการเรียนรู�  
  
๓. จุดควรพัฒนา 
        ๓.๑   การอบรมให�ความรู�ในการพัฒนาศักยภาพของครูด�านการทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพด�าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�     และการจัดการเรียนรู�ด�วยกระบวนการ  Active  learning   
        ๓.๒   นักเรียนมีสBวนรBวมในการจัดการเรียนรู� 
        ๓.๓  ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู�ให�ผู�เรียนรู�จักประยุกตAใช�ส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมBๆ ให�มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนAตBอการแสวงหาความรู� และยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู�เรียน 
๔. ข�อเสนอแนะ 
        ๔.๑  ครูเข�ารBวมอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  โดยเลือกหลักสูตรให�สอดคล�องกับความต�องการ    
      ๔.๒ ให�นักเรียนมีสBวนรBวมในการวางแผนการจัดการเรียนรู�มากข้ึน 
       ๔.๓  ครูควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู�ให�เป�นป[จจุบันและใช�เป�นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 

 

๒๑ 



 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระดับคุณภาพ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ � ระดับ ๔ดีเย่ียม 

� ระดับ ๓ดี 
� ระดับ ๒พอใช� 
� ระดับ ๑ปรับปรุง 

๑.  บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8 
    การใช�ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให�ดีย่ิงข้ึน 
    จากการตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ป( แผนปฏิบัติการประจําป( ๒๕๕๙ และ๒๕๖๐ หลักสูตรสถานศึกษา 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป( ๒๕๖๐ รายงานโครงการ คําส่ังมอบหมายงาน บันทึกการประชุม บันทึกการ
นิเทศภายในการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม ๘ ข้ันตอน การดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยกําหนดมาตรฐานสถานศึกษา ข�อมูลสารสนเทศตามระบบเพื่อนําไปใช�ประโยชนAในการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป�นไปอยBางชัดเจน การกําหนดวิสัยทัศนA  พันธกิจ  เปQาประสงคA ประจําป( 
๒๕๕๙ และ๒๕๖๐ สอดคล�องกัน มีโครงการ/กิจกรรม มีคําส่ังแตBงต้ังบุคลากรรับผิดชอบ มีการนําโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําป(ไปปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด มีการช้ีแจงทําความเข�าใจกับผู�ท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ มีรBองรอย
การกํากับ นิเทศติดตามในระหวBางการปฏิบัติโครงการให�เกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน มีการรายงานผล และนําผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช�ในการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการในป(ตBอไป  มีการกําหนดแตBงต้ังผู�รับผิดชอบในการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แตBงต้ังผู�รับผิดชอบสรุปและจัดทํารายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน  เผยแพรBรายงานตBอสาธารณชนและหนBวยงานต�นสังกัด 
      จากการดําเนินงานข�างต�นพบวBา การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได�พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอยBางตBอเน่ืองและสอดคล�องมาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษาให�ความสําคัญกับผู�เก่ียวข�องทุก
ฝfายเพื่อเกิดความรBวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป�นอยBางดี และ
สร�างความมั่นใจให�แกBผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝfายวBา ผู�เรียนทุกคนจะได�รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 
๒. จุดเด�น 
      ๒.๑ สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบประกันคุณภายในสถานศึกษาครบ ๘ องคAประกอบ 
      ๒.๒ มีการจัดระบบข�อมูลสารสนเทศท่ีเป�นระบบและได�นําไปใช�ประโยชนAในการพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนอยBางมีประสิทธิภาพ 
๓. จุดควรพัฒนา 
    ๓.๑ การสBงเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุBงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�เกิดข้ึนกับครูอยBาง
ตBอเน่ือง          
     ๓.๒ การมีสBวนรBวมของครู บุคลากรและผู�มีสBวนเก่ียวข�อง 
     ๓.๓ การกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๔. ข�อเสนอแนะ 
    ๔.๑ ควรสBงเสริมสนับสนุนการมีสBวนรBวมของครู บุคลากรและผู�มีสBวนเก่ียวข�องทุกฝfายในการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
    ๔.๒ ควรจัดวางระบบการกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโดยใช�เครื่องมือท่ีหลากหลายและการมีสBวนรBวม 

๒๒ 



 
 

สรุปภาพรวมผลการประเมินสถานศกึษา 
 

มาตรฐานที่  ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
�  ระดับ ๔ ดีเย่ียม 
�  ระดับ ๓ ดี 
�  ระดับ ๒ พอใช� 
�  ระดับ ๑ ปรับปรุง 

๑. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ8 
จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต5างๆ ส5งผลให�สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปjาหมายไว�ในแต5ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว5าได�ระดับดี ทั้งน้ี เพราะ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู�เรียน อยู5ในระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา อยู5ในระดับดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป&นสําคัญ อยู5ในระดับดี 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู5ในระดับดีเย่ียม 

ทั้งน้ี สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย5างหลากหลายที่เป&นไปตามปWญหาและความ
ต�องการพัฒนาตามสภาพของผู�เรียน สอดคล�องกับจุดเน�นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท�องถ่ิน จนมีผล 
การพัฒนาคุณภาพของผู�เรียนอยู5ในระดับดี พัฒนาการของค5าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน ผู�เรียนมี
ความสามารถในการอ5านและเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ  
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได�ดี และมีความประพฤติด�านคุณธรรมจริยธรรม ค5านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอย5างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด�าน 
กระบวนการบริหารจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู5ในระดับดีเย่ียม สถานศึกษา 
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส5วน
ร5วม ใช�ผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผ5านมาเป&นฐานในการพัฒนา และสอดคล�องกับเปjาหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแก�ไขงานให�ดีข้ึนอย5างต5อเน่ือง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน�นผู�เรียนเป&นสําคัญ มีผลประเมินอยู5ในระดับดี วิเคราะห8 ออกแบบและจัดการเรียนรู�ที่เป&นไปตามความต�องการ
ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู� ใช�ส่ือการเรียนรู� ติดตามตรวจสอบและช5วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก�ปWญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษา
ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย5างเป&นข้ันตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จนมีผลประเมินอยู5ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให�ความสําคัญกับผู�เก่ียวข�องทุกฝ]ายเพื่อเกิดความร5วมมือใน
การวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป&นอย5างดี และผู�มีส5วนเก่ียวข�องมีความม่ันใจ
ต5อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

๒๓ 



 
 
           ๒. จุดเด�น 

                 ๑)  ผู�เรียนอBานหนังสือออกและอBานคลBอง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได�ทุกคน สามารถใช�เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเอง  สBงผลให�คBาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตรA
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี ๓ สูงกวBาคBาเฉล่ียระดับประเทศ  
                 ๒)  ผู�เรียนมีสุขภาพรBางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักสBวนสูงตามเกณฑA มีความกตัญgู มารยาท
ดี มีความส่ือสัตยA จนเป�นอัตลักษณAของสถานศึกษา เป�นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความกตัญgู มารยาทดี มีความ
ส่ือสัตยA ซ่ึงเป�นผลท่ีเกิดจากการท่ีโรงเรียนเข�ารBวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

    ๓) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย5างเป&นระบบ  
             ๔) ครูผู�สอนสามารจัดการเรียนรู�ได�อย5างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได�รวบรวมข�อมูลมาใช�เป&นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปSต5อไป 

   ๕) ครูมีความต้ังใจ มุ5งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให�นักเรียนได�เรียนรู�โดยการคิด ได�
ปฏิบัติจริง มีการใช�วิธีการจัดการเรียนรู�และใช�แหล5งเรียนรู�ที่หลากหลาย นักเรียนสามารถแสวงหาความรู�จาก
แหล5งเรียนรู�  ส่ือ เทคโนโลยีด�วยตนเองอย5างต5อเน่ือง นักเรียนมีส5วนร5วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล�อมที่เอ้ือ
ต5อการเรียนรู� 
                ๖)  สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบประกันคุณภายในสถานศึกษาครบ ๘ องคAประกอบ 
                ๗)  มีการจัดระบบข�อมูลสารสนเทศท่ีเป�นระบบและได�นําไปใช�ประโยชนAในการพัฒนาการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอยBางมีประสิทธิภาพ 

 
3. จุดควรพัฒนา 

               ๑) ผู�เรียนระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ ยังต�องเรBงพัฒนาด�านการนําเสนอ ด�านการกล�าแสดงออกในทางที่เหมาะสม การ
อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู�อยBางสมเหตุสมผล และต�องพัฒนาทักษะการแก�ป[ญหาตามสถานการณAได�อยBางเหมาะสม 
               ๒) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี ๖  
                     ๓) สร�างเครือข5ายความร5วมมือของผู�มีส5วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให�มีความเข�มแข็ง 
มีส5วนร5วมรับผิดชอบต5อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
   ๔) จัดให�มีการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู�ที่เป&นระบบ ชัดเจนอย5างต5อเน่ือง 
            ๕) พัฒนาศักยภาพของครูด�านการทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพด�านการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
และการจัดการเรียนรู�ด�วยกระบวนการ  Active  learning   
               ๖) นักเรียนมีสBวนรBวมในการจัดการเรียนรู� 
               ๗)  พัฒนากระบวนการเรียนรู�ให�ผู�เรียนรู�จักประยุกตAใช�ส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมBๆ ให�มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนAตBอการแสวงหาความรู� และยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู�เรียน 

 

๒๔ 



 
 

              ๘) การสBงเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุBงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�เกิดข้ึนกับครู
อยBางตBอเน่ือง          
             ๙) การมีสBวนรBวมของครู บุคลากรและผู�มีสBวนเก่ียวข�อง 
           ๑๐) การกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

4. ข�อเสนอแนะ 

             ๑) สถานศึกษาควรสBงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนด�วยกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมนักเรียนทุก
คนทุกช้ัน ในเรื่องตBอไปน้ี 
                  ๑.๑)  การใช�ส่ือเทคโนโลยี คอมพิวเตอรAในการเรียนรู�และสืบค�นข�อมูลตามหลักสูตร 
                  ๑.๒)  การให�ครูผู�สอนทุกกลุBมสาระจัดการเรียนการสอนโดยใช�โครงงานเป�นฐาน  
                  ๑.๓)  การฝqกทักษะด�านการอBาน  การเขียน และให�ผู�เรียนฝqกแสดงความคิดเห็น  การค�นหาวิธีการแก�ป[ญหา  
                  ๑.๔)  การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มาวิเคราะหAเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรู� 
           ๒) สถานศึกษาควรมีโครงการนิเทศภายในและใช�กระบวนการกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ในการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจนและตBอเน่ือง 
             ๓)  ครูเข�ารBวมอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  โดยเลือกหลักสูตรให�สอดคล�องกับความต�องการ    
          ๔) ให�นักเรียนมีสBวนรBวมในการวางแผนการจัดการเรียนรู�มากข้ึน 
           ๕)  ครูควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู�ให�เป�นป[จจุบันและใช�เป�นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
           ๖)  ควรสBงเสริมสนับสนุนการมีสBวนรBวมของครู บุคลากรและผู�มีสBวนเก่ียวข�องทุกฝfายในการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
          ๗) ควรจัดวางระบบการกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลโดยใช�เครื่องมือท่ีหลากหลายและการมีสBวนรBวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



 
 

ส�วนท่ี ๓    
สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต�องการการช�วยเหลอื 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป&นข�อมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะต�องนําไปวิเคราะห8 

สังเคราะห8เพื่อสรุปนําไปสู5การเช่ือมโยงหรือสะท�อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓ - ๕ ปS) และนําไปใช�ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ัน จากผล 
การดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด5น จุดควรพัฒนาของแต5ละ
มาตรฐาน พร�อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต�องการการช5วยเหลือได�ดังน้ี 

 

๑. สรุปผล 
 

มาตรฐาน / ด�าน จุดเด�น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่๑ 
ด�านคุณภาพผู�เรียน 
 

 
๑) ผู�เรียนอBานหนังสือออกและอBาน

คลBอง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได�
ทุกคน สามารถใช�เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู�ได�ด�วยตนเอง  สBงผลให�คBาเฉล่ียผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-Net) วิชาภาษาไทย 
และวิชาคณิตศาสตรAระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี 
๓ สูงกวBาคBาเฉล่ียระดับประเทศ  

๒) ผู�เรียนมีสุขภาพรBางกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักสBวนสูงตาม
เกณฑA  

๓) ผู�เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคA
ด�านความกตัญgู มารยาทดี มีความส่ือสัตยA 
จนเป�นอัตลักษณAของสถานศึกษา เป�นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความ
กตัญgู มารยาทดี มีความส่ือสัตยA ซึ่งเป�นผล
ท่ีเกิดจากการท่ีโรงเรียนเข�ารBวมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
 

 
๑) ควรพัฒนาผู�เรียนด�านการ

นําเสนอ  การอภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู�อย5างสมเหตุสมผล 
และต�องพัฒนาทักษะการแก�ปWญหา
ตามสถานการณ8ได�อย5างเหมาะสม  

๒) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ที่ ๖  

         ๓) สB งเสริมให� นักเรียนเข�ารBวม
กิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมวันสําคัญ
ตBาง ๆ  เชBน วันแมBแหBงชาติ วันป]ยมหาราช  
วันมาฆบูชา วันเข�าพรรษา สBงเสริมให�
นักเรี ยนทําโครงงานอาชีพ โครงงาน
คุณธรรม โครงการออมทรัพยA  

 

 
 
 



 
 

มาตรฐาน / ด�าน จุดเด�น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๒ 
ด�านกระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู�บริหารสถานศึกษา 
 

 
๑) ผู�บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ5งมั่น มี

หลักการบริหารและมีวิสัยทัศน8ที่ดีในการ
บริหารงาน สามารถเป&นแบบอย5างที่ดีใน
การทํางาน และคณะกรรมการการ
บริหารโรงเรียนมีความตั้งใจและมีความ
พร�อมในการปฏิบัติหน�าที่ตามบทบาท 

๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
อย5างเป&นระบบ โรงเรียนได�ใช�เทคนิค
การประชุมที่หลากหลายวิธี เช5น การ
ประชุมแบบมีส5วนร5วม การประชุม 
ระดมสมอง การประชุมกลุ5มเพื่อให�ทุก
ฝ]ายมีส5วนร5วมในการกําหนดวิสัยทัศน8 
พันธกิจ เปjาหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําปSที่สอดคล�องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปWญหาความ
ต�องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ5งเน�นการพัฒนาให�ผู�เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู�สอนสามารถจัดการ
เรียนรู�ได�อย5างมีคุณภาพ มีการ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํา
รายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได�รวบรวมข�อมูลมาใช�เป&นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาต5อไป 

 
๑) สร�างเครือขBายความรBวมมือของ

ผู�มีสBวนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให�มีความเข�มแข็ง มี
สBวนรBวมรับผิดชอบตBอผลการจัด
การศึกษา และการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๒) ควรจัดให�มีการนิเทศติดตาม 
การจัดการเรียนรู�ที่เป&นระบบ ชัดเจน
อย5างต5อเน่ือง 
 

 
 
 
 
 
 

๒๗ 



 
 

มาตรฐาน / ด�าน จุดเด�น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๓ 
ด�านกระบวนการเรียน
การสอนที่เน�นผู�เรียนเปGน
สําคัญ 
 

 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยูBเสมอมีความ

ต้ังใจ มุBงม่ันในการปฏิบัติหน�าท่ี
อยBางเต็มเวลาและความสามารถ 

๒) ครูจัดกิจกรรมให�นักเรียนแสวงหา
ความรู�จากส่ือเทคโนโลยีด�วย
ตนเองอยBางตBอเน่ือง 

๓) ครูให�นักเรียนมีสBวนรBวมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือ
ตBอการเรียนรู� 

๔) ครูจัดกิจกรรมให�นักเรียนเรียนรู�
จากการคิดได�ปฏิบัติจริงด�วย
วิธีการและแหลBงเรียนรู�ที่
หลากหลาย 

 
๑) การอบรมให�ความรู�ในการพัฒนาศักยภาพ
ของครูด�านการทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพด�านการจัดกิจกรรมการเรียนรู�     และ
การจัดการเรียนรู�ด�วยกระบวนการ  Active  
learning   
๒) ครูควรจัดการเรียนการสอนด�วยวิธีการที่
หลากหลายและให�นักเรียนได�มีส5วนร5วมใน
การจัดการเรียนรู� 
๓) ครูควรพัฒนากระบวนการเรียนรู�ให�ผู�เรียน
รู�จักประยุกตAใช�ส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมBๆ 
ให�มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนAตBอการ
แสวงหาความรู� และยกระดับผลสัมฤทธ์ิของ
ผู�เรียน 
 

 
มาตรฐาน / ด�าน จุดเด�น จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๔ 
ด�านการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
สถานศึกษามีการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา อยBางเป�นระบบ มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี
เย่ียม สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภายในสถานศึกษาครบ ๘ องคAประกอบ
อยBางชัดเจน มีการจัดระบบข�อมูลสารสนเทศที่
เป�นระบบและได�นําไปใช�ประโยชนAในการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
อยBางมีประสิทธิภาพ 

 

 
๑) ควรสBงเสริมแนวคิดเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุBงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให�เกิดข้ึนกับครู
อยBางตBอเน่ือง 
๒) ควรสBงเสริมสนับสนุนการมีสBวนรBวม
ของครู บุคลากรและผู�มีสBวนเก่ียวข�อง
ทุกฝfายในการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
๓)  การกํากับ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลโดยใช�เครื่องมือที่หลากหลาย
และการมีสBวนรBวม 
 

 
 
 

๒๘ 



 
 
๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ที่เน�นการพัฒนาผู�เรียนเป&นรายบุคคล 
๒) ส5งเสริมให�ครูจัดการเรียนรู�โดยเน�นผู�เรียนเป&นสําคัญ โดยใช�กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู�เรียนให�

สามารถเรียนรู�ได�เต็มศักยภาพ  
๓) การพัฒนาบุคลากรโดยเข�ารับการอบรม ประชุมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู�และสร�างเครือข5าย ติดตามผล

การนําไปใช�และผลที่เกิดกับผู�เรียนอย5างต5อเน่ือง 
๔) การพัฒนาสถานศึกษาให�เป&นแหล5งเรียนรู�ของชุมชน 
๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการสู5มาตรฐานสากล 
๖) พัฒนาโรงเรียนให�เป&นแหล5งเรียนรู�อย5างมีความสุข 
๗) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให�มีความยืดหยุ5นเหมาะสมกับความถนัดของผู�เรียนและท�องถ่ิน 
๘) พัฒนาระบบดูแลช5วยเหลือผู�เรียนอย5างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อชีวิตอนาคตอย5างเท5าเทียม 
๙) พัฒนาผู�เรียนในด�านการนําเสนอ การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู�และด�านการกล�าแสดงออกที่เหมาะสม 

ทักษะการแก�ปWญหาตามสถานการณ8ได�อย5างเหมาะสม 
๑๐) พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู�โดยใช�กระบวนการ PLC 

  

๓. ความต�องการและการช�วยเหลือ 
๑) การมีส5วนร5วมของผู�มีส5วนได�ส5วนเสียของโรงเรียน  
๒) สนับสนุนผู�เช่ียวชาญในการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
๓) การจัดสรรครูผู�สอนที่ขาดบางรายวิชา ให�ตรงเอกที่มีความจําเป&น 
 

 

๒๙ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

คําส่ังโรงเรียนจันจว�าวิทยาคม 
ท่ี  ๐๔๕ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตBงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนจันจว�าวิทยาคม 
ป(การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหBงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ วBาด�วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา ๔๗ ให�มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด�วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑAและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให�เป�นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให�หนBวยงานต�นสังกัดและสถานศึกษา 
จัดให�มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให�ถือวBาการประกันคุณภาพภายใน เป�นสBวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต�องดําเนินการอยBางตBอเน่ือง และตามกฎกระทรวงวBาด�วยระบบ หลักเกณฑAและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีกําหนดให�มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป�นกลไกหลักในการขับเคล่ือน การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให�ได�มาตรฐานอยBางเป�นระบบ มีประสิทธิภาพ อันสBงผลตBอการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําป( เสนอตBอหนBวยงานต�นสังกัด หนBวยงานท่ีเก่ียวข�องและเป]ดเผยตBอสาธารณชน เพื่อนําไปสูB
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนจันจว�าวิทยาคม
จึงแตBงต้ังบุคคลในท�ายคําส่ังน้ีเป�นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทําการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให�แล�วเสร็จ ดังตBอไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 
 ๑.๑  นายดํารง   ใจหงสA             ผู�อํานวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายบุญเลิศ  จินดาธรรม             กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 ๑.๓  นายสมพงษA  พินิจ                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
 ๑.๔  นายประเสริฐ  เครื่องพนัส  ครูชํานาญการ         กรรมการ 
 ๑.๕  นายเจษฎา   สุวรรณป[ญญา ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
 ๑.๖  นางอรุณ   เสมอเหมือน  ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
 ๑.๗  นางอารีรัตนA  นันทะสมบัติ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

 



 
 
 มีหน�าที่ ให�คําแนะนํา ปรึกษา อํานวยความสะดวก แก�ไขป[ญหาในการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แกBคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อให�การดําเนินงานเป�นไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพ 
 
 ๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด�วย 
  ๒.๑  นางอารีรัตนA  นันทะสมบัติ   ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นายประเสริฐ  เครื่องพนัส ครูชํานาญการ กรรมการ 
  ๒.๓  นายเจษฎา   สุวรรณป[ญญา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๔  นางอรุณ   เสมอเหมือน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๕  นายชาติ   วรภู ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๖  นางสาวรุBงนภา  ธะนะ ครูชํานาญการ กรรมการ 
  ๒.๗  นางมยุรา   ร�องหาญแก�ว ครูชํานาญการ กรรมการ 
  ๒.๘   นางสาวนิภาภรณA  ธนัญชัย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๙  นางสาวชนิสรา  จ้ีอาทิตยA ครูอัตราจ�าง กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางสาวเมวิกา เหมืองทรายมูล ครูอัตราจ�าง กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางรัตนา  ดวงใจ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน�าที่ดังน้ี 
  ๑. วางแผนกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  ๒. กํากับ ติดตาม และให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา 
  ๓.  เสนอแตBงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และทําหน�าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ๔.  ให�โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป�นสBวนหน่ึงของ 
การบริหารการศึกษาท่ีประกอบด�วย ๘ ประการคือ 

๑) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุBงคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕) จัดให�การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖) จัดให�มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) จัดทํารายงานประจําป(ที่เป�นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๘) จัดให�มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยBางตBอเน่ือง 



 
 
  ๕. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 
 ๓. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ป(การศึกษา ๒๕๖๐ประกอบด�วย 
  ๓.๑   นางอารีรัตนA   นันทะสมบัติ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒    นางสาวนิภาภรณA  ธนัญชัย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๓.๓   นางสาวชนิสรา  จ้ีอาทิตยA  ครูอัตราจ�าง  กรรมการ 
  ๓.๔  นายณัฐพงศA   โกแสนตอ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๓.๕   นางรัตนา  ดวงใจ  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน�าที่ ดําเนินการรวบรวมข�อมูล จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ป(การศึกษา 
๒๕๖๐ เพื่อนําเสนอตBอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และเสนอตBอหนBวยงานต�นสังกัด หนBวยงานที่
เก่ียวข�องให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแตBงต้ัง ดําเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให�ได�ข�อมูล
ครบถ�วน ถูกต�องตามสภาพความเป�นจริงท่ีสุด จัดสBงหนBวยงานต�นสังกัด จํานวน  
๑ เลBม ภายในวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ทั้งน้ีเพื่อให�เกิดความเรียบร�อย อันจะยังสBงผลให�เป�นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงคAการพัฒนาการศึกษาสูBมาตรฐานการศึกษาตBอไป 
  ท้ังน้ี ต้ังแตBบัดน้ีเป�นต�นไป 
   
  ส่ัง ณ วันที่  ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
(ลงช่ือ) 

   (นายดํารง   ใจหงษA) 
  ผู�อํานวยการโรงเรียนจันจว�าวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนจันจว�าวิทยาคม 
เรื่อง  แตBงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ป(การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 เพื่อให�การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป�นไปตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ตามแนวทางการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงแตBงต้ังผู�ทรงคุณวุฒิเพื่อรBวมเป�นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจําป(การศึกษา ๒๕๖๐ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา รBวมกับ
คณะกรรมการตามคําส่ังโรงเรียนจันจว�าวิทยาคมท่ี ๐๔๕ /๒๕๖๑ เรื่อง แตBงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ป(การศึกษา ๒๕๖๐  ดังตBอไปน้ี 
 

 ๑. นายสมพงษA    พินิจ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๒. นายบุญเลิศ    จินดาธรรม ผู�ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๒  มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

              (นายดํารง     ใจหงษA) 
     ผู�อํานวยการโรงเรียนจันจว�าวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บันทึกการพิจารณาให�ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจําปMการศึกษา ๒๕๖๐  ของโรงเรียนจันจว�าวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
 
 

            มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนจันจว�าวิทยาคม เมื่อวันท่ี 
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ได�พิจารณาให�ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ป(การศึกษา ๒๕๖๐  ด�วยมติเป�นเอกฉันทAใช�รายงานตBอหนBวยงานต�นสังกัดและสาธารณชนได� 
 
 
 
 
 
 
                       (นายสมพงษA     พินิจ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
             โรงเรียนจันจว�าวิทยาคม 
                      
 
 
 

              (นายดํารง   ใจหงษA) 
     ผู�อํานวยการโรงเรียนจันจว�าวิทยาคม 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


