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กระทรวงศึกษาธิการ 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

   

ตามท่ีโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารได้น าเสนอผลการประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 ท้ัง 3 มาตรฐาน ซึ่งได้สะท้อนภาพ
ความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ         
และอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารครั้งท่ี 1/ 
2564  เมื่อวันท่ี 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2564 

คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2563.ฉบับนี้ของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จของการบริหาร จัดการศึกษา 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพต่อไป 

 

        

                                                                     (ดร.รัฐวิทย์    ต้ังเกียรติพชร) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                              วันท่ี 20  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ต้ังอยู่เลขท่ี116 ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรีสังกัด

ส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 มีจ านวนนักเรียน 639 คน มีข้าราชการครู จ านวน 
30 คน  ผู้บริหารจ านวน 2 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ  นายชานนท์   ปานเดชา ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการได้มี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Base Management)ภายใต้วงจรคุณภาพ 
(PDCA) ด้วยการบริหารท่ีเป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม (TEAM) 

ผลการประเมินตนเอง 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสารในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ สามารถสร้างนวัตกรรมและน าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเหมาะสมกับช่วง
วัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี และคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา มีความภูมิใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นไทย ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายระหว่าง
บุคคล และมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดี  จากการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกด้านส่งผล
ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดจันทบุรีรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ปี 2563
และรางวัลกีฬา-กรีฑา พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ส าหรับขบวนพาเหรดในการแข่งขันมหกรรม
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันท่ี 1-19 มีนาคม 2564  และได้รับคัดเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2564 จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ52.87 
          ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ 
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT  ก าหนดจุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน์ 
ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

จัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ออกเป็น ๕ กลุ่ม 
ประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารแผนงานและ
มาตรฐานโรงเรียน กลุ่มบริหารท่ัวไป  ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ   ยึดหลักธรรมาภิ
บาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation 
Management) โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ 
(Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการตามแผน     ท่ีวางไว้ นิเทศก ากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน น าผลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนและครูน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ส่งเสริมการใช้และพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการศึกษาของครูและผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็น
ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวง       มี
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีดี 

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

นอกจากนั้นโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ  โดยจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครูและบุคลากร
พัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ  

ครูมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษา และการใช้ส่ือเสริม  มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ระเบียบวินัยท่ีดีของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตรวจสอบ วัด และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน มาแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป 

ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  พัฒนาห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ 5 หลัง และ
ก าลังก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง  มีหอประชุม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมต่างๆ มีต้นไม้ร่ม
รื่น บริเวณท่ัวไปสะอาด   มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก  

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ การ
จัดระบบการกระจายสัญญาณ Internet  ไปยังอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
พัฒนาและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและ
ฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ โปรแกรม PS School ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสาร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา ส่ือดิจิตอล และซอฟต์แวร์ท่ีส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  มีจุดเด่นคือ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning การจัดหลักสูตรการเรียนภาษาเขมร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ พัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ พัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

แผนพัฒนา/แนวทางการพ ฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ น 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียน จัดหาส่ือ อุปกรณ์ และจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ 2 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ท่ียังต่ ากว่าค่าเป้าหมายและกลุ่มสาระอื่นๆเพื่อให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายดังนี้

โครงการติดต้ังสมาททีวีทุกห้องเรียน พร้อมปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้พร้อมในการใช้งานอกจากนี้ได้มีการ  

จัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียนให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง

สมเหตุสมผล  รวมทั้งพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ เช่น การน าเสนอผลงานโครงการ ท่ีมีการเปิด

เวทีให้แสดงออกและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2 ด้าน กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานท่ี ๒ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด – 19 ท่ียังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยจัดท ากิจกรรม

และโครงการดังนี ้

 1) โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

 2) โครงการส่งสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 

 3) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ   

โรงเรียนได้มีการ สนับสนุนให้คณะครมูีการท าวิจัยในช้ันเรียนทุกภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน จัด
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมอย่างเข้ม จัดตารางติวโอเน็ต ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครูจัดอบรมครูใน
รูปแบบออนไลน์  การสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ให้นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากคอมพิวเตอร์ พัฒนาครูในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความต้องการของครูอย่างต่อเนื่องเช่นการสอน
ออนไลน์  ท่ีให้ครูได้น าส่ือการสอนท่ีทันสมัยใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 



จ 
 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ฉบับนี้  

จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล

การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผล              

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหาร

จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพ           

ของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           

เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจน

เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรอง

มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ท่ี                

มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ฉบับ

นี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

 

         

       (นายชานนท์    ปานเดชา) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
                      วันท่ี 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพื นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารท่ีต้ัง 116 หมู ่1 ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี
สังกัด สพม.จบตร โทร/โทรสาร 039-496030. E-mail school@ntkp.ac.th  website www.ntkp.ac.th เปิด
สอนระดับช้ันเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อที่ 160 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา 
เขตพื้นท่ีบริการประกอบด้วย เขตพื้นท่ีการปกครองจ านวน 2 ต าบล 11 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านนาสนาดก์ บ้านแปลง 
บ้านจางวาง บ้านราษฎร์พัฒนาสามัคคี บ้านโพธิ์ บ้านแหลม  บ้านเนินดินแดง บ้านปั้นหม้อ บ้านคลองคต       
บ้านคลองบอน และบ้านป่าวิไลไป 
2. ข้อมูลนักเรียน 

 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารมีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 จ านวน 639 

คน  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563) 

 

3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร มีบุคลากรจ านวนท้ังส้ิน 37 คน จ าแนกได้ดังนี้ ผู้บริหาร จ านวน 2 คน 

ข้าราชการครูจ านวน 30 คน ครูอัตราจ้าง งบ -  จ านวน…-….. คน อัตราจ้าง จ านวน 2 คน ครูธุรการ จ านวน 1 คน 

ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษ จ านวน…2….. คน 
 

4. สภาพบริบทโรงเรียน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนผสมผสานกันระหว่างผู้ท่ีมีถ่ินฐานด้ังเดิมยาวนานใช้

ภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่นมีประชากรประมาณ  110,128 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ส านักงาน

เทศบาลต าบลหนองตาคง หมวดการทางโป่งน้ าร้อน 1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลหนองตาคง   วัด

จางวาง  วัดบ้านโพธิ์ และ  สถานประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร

ชาวสวนล าไย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 

ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือดนตรีอาใย และการเข้าทรง. ผู้ปกครองส่วน

ใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม (การท าสวนล าไย)    ฐานะทางเศรษฐกิจ/

รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 80,000 บาท 
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โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ประกอบด้วย  ป่าไม้ท่ีมีค่ามากมาย  

เช่น  ไม้สัก , ไม้ตะเคียน ,  ไม้ตะแบก , ไม้มะค่า , ไม้แดง  , ไม้ประดู่ สวนล าไย และแร่หินมีแหล่งเรียนรู้ได้แก่ 

นักปราชญ์ชาวบ้านช่ือ  “ตาคง”  ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความถนัดในการท าเครื่องปั้นดินเผา  เช่น หม้อ ไห ถ้วยชาม และ

ภาชนะอื่นๆ   ได้คัดเลือกดินท่ีเหมาะกับการท าเครื่องปั้นดินเผาท่ีบริเวณหนองน้ าแห่งหนึ่งซึง่ปัจจุบันสันนิษฐานว่า  

น่าจะอยู่บริเวณบ้านปั้นหม้อ  บ้านบึงชนัง หมู่ท่ี ๓  ต าบลเทพนิมิต  อ าเภอโป่งน้ าร้อน  จังหวัดจันทบุรี  (เดิมต าบล

เทพนิมิตเป็นส่วนหนึ่งของต าบลหนองตาคงและได้แยกออกเป็นต าบลเทพนิมิต  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ

ประมาณ  พ.ศ.๒๕๒๔) ซึ่งหนองน้ าท่ีปราชญ์ชาวบ้านช่ือ  “ตาคง”  ใช้ดินปั้นเครื่องปั้นดินเผา  ชาวบ้านและผู้คนท่ี

สัญจรไปมาจึงเรียกบริเวณดังกล่าวว่า  “หนองตาคง”และยังมี แหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรสาธิตสวนล าไยของ

โรงเรียนท้ังด้านหน้าอาคารเรียนและด้านหลังอาคารเรียน 

 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาคง  หมวดการทาง

โป่งน้ าร้อน ๑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลหนองตาคง   สถานีต ารวจภูธรบ้านแปลง  วัดบึงชนัง  วัด

บ้านแปลง   วัดคลองบอน  วัดจางวาง  วัดบ้านโพธิ์  วัดถ้ าแก้วสวรรค์  วัดนาสนาดก์ ตลาดการค้าชายแดนไทย – 

กัมพูชา   ( ตลาดบ้านแหลม )ผู้น าชุมชน นายณัฐพงษ์ศิริส่ือสุวรรณนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง  สถาน

ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย มีถนนลาดยางมะตอยขนาด 

4 ช่องทางผ่านหน้าโรงเรียนและมีสะพานลอยส าหรับข้ามทางอย่างปลอดภัย ส่วนสภาพบริเวณภายในโรงเรียนมี

พื้นท่ีกว้างขวาง ร่มรืน่ และปลอดภัย  

          ข้อจ ากัด อยู่แหล่งเส่ือมโทรม โรงงานอบล าไย มีมลพิษทางอากาศ 

5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2565 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร มุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจ 

 1. เสริมสร้างจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ใช้ส่ือและนวัตกรรมในการพฒันา

ผู้เรียน  

 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้แหล่ง

เรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

 4. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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 เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 

  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 

  3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตสู่สากล  ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง

คุ้มค่า 

  5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
           ยิ้มง่าย ไหว้สวย มีจิตอาสา 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  คุณล าไย 

6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1. โรงเรียนจะต้องเร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารงาน

บุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารงานวิชาการ 
2. โรงเรียนต้องเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการปฏิบัติงาน ท้ังในระดับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3. โรงเรียนจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
4. โรงเรียนต้องส่งเสริม พัฒนารูปแบบการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ

บริบทท่ัวไปของสถานศึกษา  ปัจจัยหลักทางการบริหารและสภาพข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 
5. โรงเรียน ต้องพัฒนาระบบงานให้เกื้อหนุน  ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
6. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการจะต้องสอดรับกับแผนกลยุทธ์ โดยบรรจุรายละเอียดโครงการและ

งบประมาณท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของระบบข้อมูลท่ีสมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามสภาพ
ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีการส่ือสาร และ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 

8. โรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์เครือข่ายข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ท่ีเป็นระบบเครือข่ายการท างานร่วมกันและเช่ือมโยงท้ังในระดับสถานศึกษา  ศูนย์ประสานงาน
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กลุ่มสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

7. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาครูและผู้เรียนให้ส่ือสารสองภาษา 
4. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการสู่มาตรฐานสากล 
5. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
6. ระดมสรรพก าลัง สร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
7. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
8. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2556)  

     ตัวบ่งชี ที่มีคณุภาพระดับดีขึ นไป ได้แก่ 

12.1 ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั นพื นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี 1ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.52 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี2ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.33 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี3ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.95 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.21 ดีมาก 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.60 ดีมาก 

    

กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ 

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
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การศึกษาขั นพื นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  

                 รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ 

แนงทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 80.43 ดี 

 

ตัวบ่งชี ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี ได้แก่ 

ล าดับท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
2 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 

ต้นสังกัด 
พอใช้ 

 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ❑- รับรอง - 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ...................-................................................................................... 

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

 

ข้อเสนอแนะ 

 13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 1.ด้านผลการจัดการศึกษา 

  1) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการศึกษาต่อ  และการ

ทดสอบท้ังของสถานศึกษาและการทดสอบระดับชาติ  เพราะผลการทดสอบจะส่งผลต่อสถานศึกษา  และต่อตัว

ผู้เรียนเองในการศึกษาต่อ 

  2) ครูทุกคนควรร่วมมือกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน  ท้ังของสถานศึกษา

และระดับชาติ  ด้วยการทบทวนการจัดการเรียนการสอน  การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงสร้างรายวิชา  
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และหน่วยการเรียนรู้  โดยน าผลการทดสอบของสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  และการทดสอบระดับชาติมา

เป็นข้อมูลในการพัฒนาจุดด้อยและจุดเด่นของผู้เรียน่ให้ถูกทางด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๒๕๕๑  ให้ตรงตามตัวชี้วัด  ปรับเรื่องการวัดผลประเมินผลตรงตามสภาพ

จริง  ให้ครบถ้วนตามท่ีหลักสูตรก าหนด  จัดสอนซ่อมเสริม  และจัดกิจกรรมเสริมวิชาการให้ตรงประเด็นไม่ควรจัด

ติวผู้เรียนก่อนสอบระดับชาติเพียงอย่างเดียวควรท าพร้อมกันท้ังสถานศึกษาให้มีความต่อเนื่อง 

  3) สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดท าโครงการและกิจกรรมส่งเสริม  พัฒนาทักษะการเรียนรู้  และ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ท่ีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้  ทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี

ความหลากหลาย  และต่อเนื่อง  กิจกรรมท่ีจัดควรมีความแตกต่างกันตามวัยและศักยภาพของผู้เรียน  ท้ังนี้ควรให้

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดเป็นเป้าหมายหรือตัวบ่งช้ีความส าเร็จท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณาภาพให้ชัดเจน

เพื่อสามารถวัดผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมได้  

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

  1) สถานศึกษาควรก าหนดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้ครอบคลุมภาระงาน

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

  2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท า  ใช้  ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  โดย

ยึดองค์ประกอบตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  3) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจัด

การศึกษาท้ังในด้านการบริหารงานวิชาการ  งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารงานท่ัวไป  โดยเฉพาะการ

ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  1) ครูควรมีการเตรียมการสอนตามท่ีครูจัดท าแผนการเรียนรู้ไว้ก่อนจัดการเรียนการสอนต้ังแต่

การศึกษาขั้นตอนในการจัดกกระบวนการเรียนการสอน  การจัดส่ือประกอบการสอน  การวัดและประเมินผู้เรียน

ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  การสอนท่ีต้องใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครูควรหาข้อมูลมาล่วงหน้าและควร

ท าจัดท าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนตามโอกาส 

  2) ครูควรพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผู้เรียนให้เป็นระบบ  ควรประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง  

วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายตามธรรมชาติของแต่ละวิชา  ให้ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ควร
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ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินให้ชัดเจน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน  และควรแจ้ง

เกณฑ์การประเมินในแต่ละครั้งท่ีจะเก็บคะแนนจากผลงานหรือช้ินงานให้ผู้เรียนทราบก่อน  ครูควรให้ความคิดเห็น

ต่อผลงานของผู้เรียนท่ีแสดงให้เห็นถึง  จุดเด่น จุดด้อย  ในการท างานของตน  เพื่อผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเองต่อไป 

  3) ครูควรน าผลจากการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  การ

ประเมินการจัดการเรียนรู้  และการประเมินแบบวัด  แบบทดสอบ  ของครูไปพัฒนาตนเองให้เป็นระบบ  ต้ังแต่การ

ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน  การท าส่ือ  การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษาควรก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เช่นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกันท้ังระบบ  และก าหนดโครงการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้

ครอบคลุมภาระงานบริหารและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

9. การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.ด้านผลการจัดการศึกษา 

โรงเรียนได้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาใช้ในด้านการจัดการศึกษาโดยได้จัดท าโครงการ

กิจกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโอเน็ตให้สูงขึ้นดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันระดับชาติ 
4. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพมุ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5 .โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนส่ือสารภาษาสู่อาเซียน 
6. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
8. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 โรงเรียนได้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาใช้ในด้านการบริหารจัดการศึกษาดังนี้ 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ จากผล

การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น 



9 
 

จากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถ จึงท าให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและเป็น

ระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา มีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทาง

การศึกษา และจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม มีระบบนิเทศภายใน 

การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา 

และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ส่งเสริมประสิทธิภาพงานแผนงาน การบริหารงานอ านวยการ งาน

การเงินและบัญชี พัฒนาสร้างสรรค์จัดการงานพัสดุอย่างเป็นระบบ อีกท้ังยังมีการประสานงานกับหน่วยงานอืน่ใน

การพัฒนาโรงเรียนและได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนได้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญดังนี้ 

      ครูโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ด าเนินงานโดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะของผู้เรียน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ตอบสนองความต้องการในความแตกต่างของผู้เรียน พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ใช้
ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ วัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ น าผลไปใช้ในการพัฒนาการสอน  ครู
ทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียน  เป็นแบบอย่างท่ีดี อุทิศเวลา มีความเสียสละ ต้ังใจท างานต่องานท่ีได้มอบหมาย มีการ
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และมีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
   การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในช้ันเรียน ทะเบียนส่ือ วิเคราะห์ข้อสอบ ส่ือการสอน โครงการพัฒนา
และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ผลิตส่ือและจัดหาส่ือนวัตกรรม พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนส่ือสารภาษาสู่อาเซียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
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นักเรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาทักษะสู่ความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ กีฬา ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน โครงการ  
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 โรงเรียนได้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาใช้ในด้านการประกันคุณภาพภายในดังนี้  

สถานศึกษาได้มีการประชุมเพื่อก าหนดก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เช่นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  

เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกันท้ังระบบ  และก าหนดโครงการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีให้ครอบคลุมภาระงานบริหารและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท าให้ระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยดูได้จากจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี 

 

.  
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

2. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 
ที ่

ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เช่น อบรม  จัดค่าย ฯ เป็นต้น 
เช่น อบรม  จัดค่าย ฯ เป็นต้น 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ประเด็น
พิจารณา) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
ชาติ (มฐ.ที่ / 

ประเด็น
พิจารณา) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (  /  )  บรรลุ 
 (  X  )  ไม่บรรลุ 

(จ านวน 
หรือร้อยละ) 

(จ านวน 
หรือร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1 โครงการกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 90 90 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6) 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการ
แข่งขันระดับชาติ 91/90 91/90 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่ 5 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่  5 

3 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 91 91 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่ 5 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่ 5 

4 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพมุ่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 80 80 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่ 6 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่ 6 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนส่ือสาร
ภาษาสู่อาเซียน 90 90 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 80 80 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1,2,5 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1,2,5 

7 โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 
80 80 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
โภชนาการโรงเรียน 80 80 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที ่4 

มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่ 4 
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9 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 85 85 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

มฐ.ที่1ข้อ1.2/
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

10 โครงการส่งเสริมประธิปไตยในโรงเรียน 
80 80 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรม 
นักเรียน 85 85 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 90 90 

/ มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที ่2.3 

มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.3 

2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 

95 95 
/ มฐ.ที่2 ประเด็น

พิจารณาที ่2.6 
มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.6 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู ้

90 90 

/ มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที ่2.5 

มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.5 

4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

75 75 
/ มฐ.ที่2 ประเด็น

พิจารณาที ่2.2 
มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.2 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

80 80 
/ มฐ.ที่2 ประเด็น

พิจารณาที ่2.4 
มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.4 

6 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

90 90 
/ มฐ.ที่2 ประเด็น

พิจารณาที ่2.5 
มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.5 

7 โครงการพัฒนางานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 92 92 

/ มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที ่2.1-
2.2 

มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.1-
2.2 

8 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ไม่เกินร้อยละ
5 

ไม่เกินร้อยละ
5 

/ มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที ่2.6 

มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.6 

9 โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 80 80 
/ มฐ.ที่2 ประเด็น

พิจารณาที ่2.2 
มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.2 

กลยุทธ์ที่  3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
1 โครงการส่งเสริมเครือข่ายในการจัด

การศึกษา 
90 90 

/ มฐ.ที่3 ประเด็น
พิจารณาที ่3.2 

มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 3.2 
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2 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 

85 85 

/ มฐ.ที่3 ประเด็น
พิจารณาที ่3.2-
3.3 

มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 3.2-
3.3 

3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมภิบาลในสถานศึกษา 

100 100 
/ มฐ.ที่2 ประเด็น

พิจารณาที ่2.2 
มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.2 

4 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

80 80 
/ มฐ.ที่2 ประเด็น

พิจารณาที ่2.5 
มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.5 

5 โครงการรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 80 80 
/ มฐ.ที่2 ประเด็น

พิจารณาที ่2.5 
มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.5 

6 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

90 90 
/ มฐ.ที่2 ประเด็น

พิจารณาที ่2.5 
มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.5 

7 โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 80 80 
/ มฐ.ที่2 ประเด็น

พิจารณาที ่2.5 
มฐ.ที่2 ประเด็น
พิจารณาที่ 2.5 

8 โครงการสถานศึกษาสีขาว 
85 85 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที5่ 

มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่5 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน      
1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
85 85 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

มฐ.ที่1ข้อ1.2/
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

2 โครงการกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

90 90 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6) 

กลยุทธ์ที่  5. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

1 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

75 75 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

มฐ.ที่1ข้อ1.2/
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

100 100 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6) 

กลยุทธ์ที่ 6 ระดมสรรพก าลัง สร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

1 โครงการส่งเสริมเครือข่ายในการจัด
การศึกษา 

90 90 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

มฐ.ที่1ข้อ1.2/
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 
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2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 

95 95 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6) 

กลยุทธ์ที่ 7      พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
1 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 90 90 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

มฐ.ที่1ข้อ1.2/
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา 85 85 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6) 

กลยุทธ์ที่ 8    . สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 

1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพมุ่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

80 80 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.2 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

มฐ.ที่1ข้อ1.2/
ประเด็น
พิจารณาที่1-4 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

80 80 

/ มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6 

มฐ.ที่1ข้อ1.1 /
ประเด็น
พิจารณาที่1-6) 

หมายเหตุ  รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่ / ประเด็น
พิจารณา) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
() บรรลุ 

() ไม่บรรลุ (จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๑. โครงการประชารัฐร่วมใจปกป้องผืนป่า
และทรัพยากรธรรมชาติ 

80 80   

๒. โครงการสถานศึกษาสีขาว 80 80   
๓. โครงการ To Be Number One 80 80   

 

2. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวม ดี 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ : ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลการพัฒนา  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     วิธีการพัฒนา  

สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ ภายใต้สถานการณ์โควิด –19ท่ีท าให้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ และ On site  โดยมีโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขัน
ระดับชาติโครงการพัฒนาทักษะอาชีพมุ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนส่ือสารภาษาสู่
อาเซียนโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใชัภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมการประกวดและอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่องท้ัง
ครูผู้สอนและนักเรียน ด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและผลโอเน็ตระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี3และปีท่ี6ให้สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
รายวิชา IS ซึ่งผู้เรียนร่วมกิจกรรมท้ังโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมีนวัตกรรมและน าเสนอในรูปแบบส่ือการเรียนรู้  ส่ือ
เทคโนโลยี กิจกรรม กระบวนการ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ โดยเข้าร่วมการประกวดรางวัล วิธีการปฏิบัติ
เป็นเลิศ(Best Practice) ของผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการพัฒนา 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการ อ่านเขียน ส่ือสารและการคิดค านวณท่ีได้

ระดับดีช้ึนไป ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ท่ีได้ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 98.58 สูงกว่าเป้าหมาย

ท่ีสถานศึกษาก าหนด(ภาคผนวกข้อ 6)  ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

รวมทั้งมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้  

 2)มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน        ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา   
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ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาน อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้อยู่ในระดับดี สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

ก าหนด โดยดูจากโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันระดับชาติ          

              3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยผู้เรียนร้อยละ60มีผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากการ

เรียน การท ากิจกรรมชุมนุมหรือโครงงานซึง่มีค่าเป้าหมายต้ังไว้ระดับคุณภาพดีผลการประเมิน บรรลุเป้าหมายโดย

ดูได้จากโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งมีการจัดกิจกรรมท้ัง 8 กิจกรรมดังนี้1.พัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

( IS1 – IS3)2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ( PBL )ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 3.ส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียนเรียนร่วม (LD) 4.ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ5. แสดงผลงานทางวิชาการ(ภายใน) 6.แสดงผลงานทางวิชาการ 

(ภายนอก) 7.การแข่งขันกีฬาภายในและ 8.การแข่งขันกีฬาภายนอก ระดับจังหวัด 

              4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยเป้าหมายผู้เรียนร้อยละ 82 มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพิ่อพัฒนาตนเองได้อย่างรู้เท่าทันเป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยมีโครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันระดับชาติและโครงการส่งเสริมและปรับปรุง 

ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีเป้าหมายระดับคุณภาพดีและมีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีสูงกว่าเป้าหมายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ท่ีบรรลุเป้าหมายได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษาดูได้จากเอกสารแสดงผลการเรียน 

ปพ.5และหลักฐานจากภาคผนวก ส่วนผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 มีผลการพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้นในชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยเปรียบเทียบจากปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 19.48 เพิ่มข้ึน3.01.วิทยาศาสตร์ 28.83 เพิ่มข้ึน4.5 และภาษาไทย 36.35เพิ่มขึ้น0.06 และเพิ่มขึ้นใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 28.32เพิ่มขึ้น0.34 แต่มีค่าเฉล่ียท่ียังต่ ากว่า

ระดับประเทศในทุกวิชา ซึ่งเป็นจุดท่ีควรต้องน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

                6) มีความรู้ ทักษะพื นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพโดยมีเป้าหมายระดับคุณภาพดีเลิศ

และมีผลการประเมินบรรลุเป้าหหมายโดยดูจากโครงการพัฒนาทักษะอาชีพมุ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายตามความสนใจของนักเรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       วิธีการพัฒนา 

นอกจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแล้ว สถานศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มีการจัดท าโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหลาย
โครงการ เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมีกิจกรรมการเข้าค่ายวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม มีชุมนุม
ธรรมะติดปีกท่ีช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนได้ปฎิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธได้ถูกต้องและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ในสังคม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียนทุกปี โครงการ
ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน ค่านิยมอันพึงประสงค์ ธรรมศึกษา ผู้เรียนมี ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมโดยก าหนดเป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับหน่วยงานภายนอกเป็นประจ าทุกปี มีการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ และ
ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม ด้านการเรียนรู้การด ารงชีวิตได้มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลท่ี 9 มาใช้ในชีวิตประจ าวันท้ังนักเรียนและครูผู้สอน 
           ผลการพัฒนา 

          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนต้องคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนดมีค่าเป้าหมายระดับคุณภาพยอดเยี่ยมผลการประเมินผู้เรียนจากโครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและ

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนดมีค่าเป้าหมายระดับคุณภาพยอดเยี่ยมผลการประเมินผู้เรียนจากโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

          3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดมีค่าเป้าหมายระดับคุณภาพยอดเยี่ยมผลการประเมินผู้เรียนจากโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมบรรลุเป้าหมาย 

       4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
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ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดมีค่าเป้าหมายระดับระดับคุณภาพยอดเย่ียมผลการประเมินบรรลุเป้าหมายผู้เรียนจาก

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและโครงการส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน 
 

3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในช้ันเรียน ทะเบียนส่ือ วิเคราะห์ข้อสอบ ส่ือการสอน โครงการพัฒนา

และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ผลิตส่ือและจัดหาส่ือนวัตกรรม พัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนส่ือสารภาษาสู่อาเซียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาทักษะสู่ความเป็น

เลิศทางด้านวิชาการ กีฬา ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน โครงการ - หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 2561) 

  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ปพ.5) และผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 

  - ประกาศนียบัตร รางวัลการแข่งขันต่างๆ 

  - โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันระดับชาติ 

  - โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  - โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  - โครงการพัฒนาหลักสูตร 

  - โครงการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี21 

  - โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการในโรงเรียน 

-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพมุ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  - ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ 

 

4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ น 

4.1 จุดเด่น 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาน อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาสูงกว่า

ค่าเป้าหมาย 

-มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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- ผู้เรียนได้รับรางวัลท่ีเกิดจากการสอนวิชาโครงงานอาชีพ 

- ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพท่ีเกิดจากการเรียนการสอนวิชาประสบการณ์อาชีพ เช่น ช่างไฟฟา้ ดนตรีสากล 

อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ และการจับจีบผ้า โดยบูรณาการหลักสูตร 1 โรงเรียน 1 อาชีพ และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 จุดที่ควรพัฒนา 

- ผู้เรียนร้อยละ 55 มีความสามารถในการอ่านเขียนและส่ือสารวิชาภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน ยังอยู่ระดับปาน
กลาง 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
- ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
- ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหล
กับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอนัดีงามของไทย 
- ผู้เรียนต้องใช้ ICT อย่างเหมาะสม ไม่ใช้ในทางท่ีจะเกิดโทษและเสียหายกับตนเอง 
 

4.3 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ น 
1. จัดหาส่ือ อุปกรณ์ และจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ 2 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ท่ียังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

  2. จัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียนให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปราย และแลกเปล่ียน

เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  รวมทั้งพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ เช่น การน าเสนอผลงานโครงการ  

3. จัดหางบประมาณจ้างครูต่างชาติ และจัดท าห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab )ให้นักเรียนได้

เรียนรู ้

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ดี. 

2. วิธีการพัฒนา/ผลการพัฒนา  
  วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ 

จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความ
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คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถ จึงท าให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและเป็น

ระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา มีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทาง

การศึกษา และจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม มีระบบนิเทศภายใน 

การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา 

และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ส่งเสริมประสิทธิภาพงานแผนงาน การบริหารงานอ านวยการ งาน

การเงินและบัญชี พัฒนาสร้างสรรค์จัดการงานพัสดุอย่างเป็นระบบ อีกท้ังยังมีการประสานงานกับหน่วยงานอืน่ใน

การพัฒนาโรงเรียนและได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานครูและบุคลากร เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อให้นักเรียน

ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข ครูได้ปฏิบัติหน้าท่ีตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิ ท าให้งานมีคุณภาพได้รับการยอมรับ

จากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจโดยการส่งครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา

ในเรื่องท่ีครูสนใจตลอดปีการศึกษา และน าผลท่ีได้จากการรับมอบหมายมาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า 

ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และถูกสุขลักษณะ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เช่น วิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ อาคารเรียน มีความมั่นคง สะอาด และปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับ

สืบค้นหาข้อมูลท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่น 

และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ มีความสุขกับการ

เรียนการสอนท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โรงเรียนได้ด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน อาคารเรียนให้ใช้

การได้ดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน เช่น 

กิจกรรมเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ โครงการโรงเรียนน่าอยู่ มีการร่วมมือกับโรงพยาบาล เทศบาล สถานีต ารวจภูธร จัด

กิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย การป้องกันสารเสพติดและการป้องกันอัคคีภัย พ่นหมอกควันจ ากัดยุง เพื่อ

สุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน 
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 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีวัสดุ อุปกรณ์ และมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดกิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี

ความสุขเกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น การแข่งขันเกมออนไลน์ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียน 

ครู ชุมชน ศึกษาค้นคว้าได้อย่างท่ัวถึง 

ผลการพัฒนา 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนมี เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่าง

ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ และบรรลุเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

ก าหนดมีการด าเนินงานตามโครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา นอกจากนี้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมี

จิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ตามแนวหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีและใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการบริหารและมีการก ากับนิเทศติดตามเป็นระยะๆ ซึ่ง

การจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเป็นระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการประชุม

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีคณะกรรมการด าเนินงานและก ากับให้แผนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบ

ประเมินผลก ากับนิเทศติดตามเป็นระยะอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีการด าเนิงานตามโครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และยังมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากร

ทางการศึกษา และจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม มีระบบนิเทศภายใน 

การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 

และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาส าเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 

        2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา              

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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โรงเรียนเนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นมี

การจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจมีการนิเทศภายใน ก ากับ 

ติดตามตรวจสอบ สามารถน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอมีการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา

หลักสูตร มี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ

ของผู้เรียน ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียนมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนมีครูและบุคลากรท่ีเพียงพอตรงตามวิชาเอก  และร่วมกิจกรรมกับชุมชนได้ดี เป็นผู้มีคุณวุฒิและ

วุฒิทางการศึกษาสูงตามเกณฑ์ ท าการสอนตามวิชาเอกและตามความสามารถมากท่ีสุด มีความเป็นเอกภาพ 

เสียสละ ท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และทุกคนมีขวัญก าลังใจในการท างานดีมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ

อยู่เสมอโดยเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาครู ครูมีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและการวิจัยในช้ันเรียน 

บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยการศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ

ประเมินผลตามมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม นอกจากนี้ยังมี การอบรมการใช้และผลิตส่ือการเรียนการ

สอนออนไลน์ เป็นต้น แต่ด้วยจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดท าให้การจัดการอบรม ต้องงดเพิ่อความ

ปลอดภัย ท าให้ระดับคุณภาพ ต่ ากว่าเป้าหมานท่ีสถานศึกษาก าหนด 

     2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยมีผลการประเมินภายในอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มี

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง  อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีส่ิงอ านวยความสะดวก

พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน มีโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้

ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบส่วนร่วม 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและโครงการส่งเสริมพัฒนา

และปรับปรุงส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม มี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้การจัดการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี ท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี

ความสุข นักเรียน ครู ชุมชน สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาค้นคว้าได้อย่างท่ัวถึง 
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3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ แผนพัฒนา

คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สารสนเทศ ๕ กลุ่มงาน คือกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงาน

แผนงานและมาตรฐานโรงเรียน  โรงเรียนมีการจัดโครงการเช่น โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการส่งเสริม

เครือข่ายในการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันระดับชาติ โครงการส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุง

ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑โครงการพัฒนา

ทักษะอาชีพมุ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนส่ือสารภาษาสู่อาเซียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายและ 

เกียรติบัตรของรางวัลต่างๆจัดหลักฐานแสดงท่ีโรงเรียน 

4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ น 

4.1 จุดเด่น 
โรงเรียนมีการจัดจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียมนอกจากนี้ 

ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็น

แบบอย่างท่ีดีในการท างานจนท าให้โรงเรียนได้รับรางวัลมาตรฐานสากลระดับ ScQA และโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบลนอกจากนี้ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม

ระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา

ความต้องการพัฒนาและนโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

ของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตาม ประเมินผล

การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมา

ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถานศึกษา 
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4.2 จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนในการบริหารและจัดการเรียนรู้ท่ีเพียงพอต่อความต้องการผลการ

ประเมินอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดี และควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ

คิดเห็น สนับสนุนและพัฒนาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง โดยมีการส่งเสริมด้านการศึกษา งานวิชาการ ร่วมกันพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรม อุปกรณ์การเรียนการสอน และพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ระดมทรัพยากร เพื่อจัดซื้อ จัดหาส่ือ นวัตกรรม 

อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับความต้องการ จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก

ห้องเรียน จัดหาทุนการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

4.3 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ น 
โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานท่ี ๒ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด – 19 ท่ียังไม่ดีขึ้น โดยจัดท ากิจกรรมและโครงการ

ดังนี ้

 1) โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

 2) โครงการส่งสริมพัฒนาและปรับปรุงส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 

 3) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 5) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลการพัฒนา  

วิธีการพัฒนา 

      โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้สถานการณ์โรค 
 โควิด – 19 ท่ียังต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นความปลอดภัยของทุกฝ่าย โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เป็นต้น   
ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด  ใช้ส่ือการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้  มีการวิเคราะห์  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไป
ตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา  โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารจัดหลักสูตรท่ีตอบสนอง



25 
 

ความต้องการ ความถนัดและศักยภาพของนักเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพ  ครูมีการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดจาก
การจัดการเรียนการสอน  และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  โรงเรียน
มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตาม
ความสามารถของนักเรียน  มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้  บูรณาการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง (ภาษา
เขมร) มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา  ในรูปแบบ 
WBI (Web based Instruction) 

ผลการพัฒนา 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้        

ครูโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารร้อยละ75 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียและมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญามีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ มีการด าเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมเครือข่ายในการจัดการศึกษามีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา มีกิจกรรมน านักเรียนไปฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการเพื่อนักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง  

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ85 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 

      3.3 มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 

ครูร้อยละ85 มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อ ต่อการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุขมีการปฎิบัติกิจกรรมจิตศึกษาท่ีเช่ือมโยงในการใช้ชีวิตประจ าวันโดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม มีการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและโครงการ
พัฒนสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และมีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุขจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆด้าน 

      3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูร้อยละ85 มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายมีข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและน าผลการวิเคราะห์มาช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบท้ังด้านการ
เรียนหรือด้านเศรษฐกิจซึ่งมีการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนเป็นต้น มีการด าเนินงานตาม
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โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100 เปอร์เซนต์และมีผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ75 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรีนรู้โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีโครงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมีกิจกรรมพัฒนางานด้านวิชาการและพัฒนาการนิเทศติดตามมีการด าเนินงานโดยการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
ตอบสนองความต้องการในความแตกต่างของผู้เรียน พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม น า
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย มีการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ น าผลไปใช้ในการพัฒนาการสอน  ครูทุกคนท าวิจัยในช้ัน
เรียน  เป็นแบบอย่างท่ีดี อุทิศเวลา มีความเสียสละ ต้ังใจท างานต่องานท่ีได้มอบหมาย มีครูในทุกกลุ่มสาระมีสังคม
แห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้( PLC )ท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆน ามาแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนได้ถูกต้อง 

 

3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในช้ันเรียน ทะเบียนส่ือ วิเคราะห์ข้อสอบ ส่ือการสอน โครงการพัฒนา
และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ผลิตส่ือและจัดหาส่ือนวัตกรรม พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนส่ือสารภาษาสู่อาเซียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันระดับชาติมีกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬภายในและภายนอกเพื่อ ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน มีเอกสาร การแลกเปล่ียนเรียนรู้( 
PLC) ภาพถ่ายและเกียรติบัตรต่างๆ 
 

4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ น 

4.1 จุดเด่น 
ครูมีการใชส่ื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 

ระบาด  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกและมีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม ซึ่งครูมีความต้ังใจ 
มุ่งมั่นเพื่อใช้ในการสอนออนไลน์ในการพัฒนาการสอน มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และขยายผลการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยี  เพิ่มเวลารู้ท่ี
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หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนเข้ารับการอบรมพัฒนาและศึกษาต่อ จัดท าวิจัยภาค
เรียนละ 1 เรื่อง รวมทั้งเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลและเกียรติบัตรท้ังระดับเขตและระดับภาค 
 

4.2 จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และมี

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูผ้ลการประเมิน

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีเลิศ 

และควรมีห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้พัฒนาได้
รวดเร็วขึ้น  ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านความรู้  วัดผลและประเมินผลของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และควรน าผลการนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

4.3 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ น 
1. สนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ให้นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากคอมพิวเตอร์ 
 4. พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความต้องการของ
ครูอย่างต่อเนื่อง 
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
ให้มากขึ้น 

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน 
2. มีการก ากับ นิเทศ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการตอ้งการการช่วยเหลือ 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปี การศึกษา 2563 ซึ่งเป็นปีแรกท่ีมีโรคโควิด-19ระบาด อย่าง

หนัก และจัดการเรียนการสอนถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อ

สรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา               ของสถานศึกษา 

และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา

สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนา

ในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินภาพรวมของคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ
ท่ีต้ังเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ดี ดี / 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดี ดี / 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ 
    การคิดค านวณ  

ปานกลาง ปานกลาง / 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี ดี / 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดี ดี / 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ 
    การส่ือสาร  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม / 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี ดี ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ ดีเลิศ / 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ ดีเลิศ / 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม / 
2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม / 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม / 
4. สุขภาวะทางร่ายกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม / 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ
ท่ีต้ังเป้าหมาย ผลการประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ ดี ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา 
    ก าหนดชัดเจน  

ดีเลิศ ดี ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ ดี ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
   รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ ดี ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ดี ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
    การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ดี ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
    การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

2. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ 
   การเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม / 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
   น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
   พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดี 
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3. จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   -  โรงเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภท
ต่างๆด้านกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอล เยาวชน อายุ17ปี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อนและกรีฑาประเภท
ต่างๆ  
    -   ห้องเรียนมีส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน 
   -   ครูมีการอบรมในด้านวิชาชีพอย่างหลากหลาย 
   -  มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อแสดงผลงาน
วิชาการ 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ยังมีนักเรียนบางส่วน
ขาดแคลนอินเตอร์เน็ต และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น ดูแลนักเรียนท่ี
เรียนออนไลน์อญุ่บ้าน รวมทั้งควรสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพ
การจัดการศึกษาการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 
 

 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ  
โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในสถานการณ์โรคโควิด -
19 ระบาด ความต้องการของโรงเรียน นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนมีรูปแบบการ
บริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  

ด้านการบริหารและการจัดการ  
2) ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ครูผู้สอนทุกคนควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง จัด
กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง จัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้นและพัฒนาส่ือแหล่ง
เรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและ
พร้อมใช้งานเสมอ มีวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
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  - มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์โรคโควิดระบาดมีท้ังสอนแบบ 
Online และแบบ On site ซึ่งจัดให้มี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมด าเนินงานโดยการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน-
ภายนอกโรงเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ กิจกรรมวันเยาวชน วันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่  กิจกรรมทัศนศึกษา 
 -  การจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา  

 

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
ตลอดจนควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  
ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  มีประสบการณ์ตรง 
และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้
นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและ
สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

3. แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ น 

1.1 ด้านคณุภาพผู้เรียน 

โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด -19ท่ียัง
ระบาดอยู่ตอนนี้ เพื่อให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน โดยจัดท าแผนการพัฒนา
คุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้นดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2) โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
3) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
4) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
5) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันระดับชาติ 

1.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
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1. สนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ให้นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากคอมพิวเตอร์ 
 4. พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความต้องการของ
ครูอย่างต่อเนื่อง 

 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
ให้มากขึ้น 

1.3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. สนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ให้นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากคอมพิวเตอร์ 
 4. พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความต้องการของ
ครูอย่างต่อเนื่อง 

 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
ให้มากขึ้น 

 

4. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่น เหมาะสม เน้นความปลอดภัย ให้กับนักเรียนโดยมีวิธีการ
วัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย ให้เหมาะกับสถานการณ์โรค โควิด -19 ท่ีระบาดอยู่ในขณะนี้ 
 

2.2 ด้านการบริหารและการจัดการ 

จัดหาส่ือและเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ท้ัแบบ On line และแบบ Onsite มีการก ากับ ติดตาม อยู่เสมอ 
 

2.3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย  สื่อเทคโนโลยี และมีวิธรการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสถานการณ์
จริง 
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4. ความต้องการและการช่วยเหลือ. 

- ด้านงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู ้

- ครูต่างชาติ 

- ห้องปฎิบัติการต่างๆ 

ส่วนที่ 4 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น) 

 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นท่ี (C1) 
 

     

-ไม่มี เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด -19  

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

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 

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

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

 สภาพทั่วไป 

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

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

 ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

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

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

 วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ 

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

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

 เป้าหมาย 

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ........................................................................................................................... 

      

ข้อ 1 บอกถึงสภาพท่ีเป็นอยู่ของโรงเรียนความต้องการ

พัฒนา หรือแก้ปัญหา และเมื่อน ากระบวนการหรอืวิธี

หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศมาใช้ ท าให้เกิดผลส าเร็จ

อะไรบ้าง (การเขียนในส่วนนี้ ควรเขียนให้เร้าความสนใจ)  
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ภาคผนวก 

 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานสถานศึกษา / ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ  แบบย่อๆ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 
1. ข้อมูลผู้บริหาร 

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายชานนท์  ปานเดชา วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ.สาขา  ภาษาไทย และ ป.บัณฑิต 

สาขา การบริหารการศึกษาโทรศัพท์  063-6528895  e-mail – chanonphan@hotmail.com  

ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 16 ตุลาคม 1563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ...-.... ปี  6  เดือน 

2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  (ตามมาตรฐานต าแหน่ง) จ านวน  1  คน 

2.1 ช่ือ-สกุล นาย  นพดล   ธงชัย วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   โทรศัพท์099-1803188 
 

2. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.1 ข้าราชการครู พนักงานราชการ  

 
 
ท่ี 

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน่ง/

วิทย
ฐานะ 

 
 

วุฒ ิ

 
 

สาชาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ภาระ
งาน
สอน/

สัปดาห์ 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี
เข้ารับ 
การ

พัฒนา 
(ปี

ปัจจุบัน) 
1 นายณัฐ

ปรีชา  
ประทุม
ชาติ 

57 26 ครู/
ช านาญ
การ
พิเศษ 

ศศ.บ. การจัดการ
ท่ัวไป 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

15 18 

2 นางสาว
จารุวรรณ 
สะมานี 

42 18 ครู/
ช านาญ
การ
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 19 12 

3 นางสาว
จริยาภรณ์ 
ลิลากุด 

44 17 ครู/
ช านาญ
การ
พิเศษ 

ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 18 18 
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ท่ี 

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

 
 

วุฒ ิ

 
 

สาชาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ภาระ
งาน
สอน/

สัปดาห์ 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี
เข้ารับ 
การ

พัฒนา 
(ปี

ปัจจุบัน) 
4 นางกิตติ

วรา   
มะไหย ์

49 20 ครู/
ช านาญ
การ 

ค.บ. ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศ 22 27 

5 นาย
สมพงษ์   
คูณทรัพย์ 

42 14 ครู/
ช านาญ
การ 

วท.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 18 18 

6 นางสาวล
ภัสรดา  
ผลประ
ทุม 

37 13 ครู/
ช านาญ
การ 

ป.ธด. การบริหาร
การศึกษา  

ภาษาไทย 20 18 

7 นางสาว
ดวงใจ  
ศรีคงรักษ์ 

34 10 ครู/
ช านาญ
การ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ 15 18 

8 นายชัย
ณรงค์  
อ่อนขาว 

51 16 ครู/
ช านาญ
การ 

วท.บ. ศึกษาศาสตร์-
เกษตร 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

22 18 

9 นายปรีติ
นัส  
จันทรา
กาน
ตานันท์ 

40 10 ครู/
ช านาญ
การ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

22 18 

10 นายวุฒิ
ชัย ทีขะ
ระ 

39 11 ครู/
ช านาญ
การ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

16 18 
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ท่ี 

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

 
 

วุฒ ิ

 
 

สาชาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ภาระ
งาน

สอน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี
เข้ารับ 
การ

พัฒนา 
(ปี
ปัจจุบัน) 

11 นายสุทธิ
พร  
พันธ์ชาติ 

37 12 ครู/
ช านาญ
การ 

คอ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

20 18 

12 นางสาว
ลักษณ
วิมล 
พินิจ
มงคลชัย 

35 11 ครู/
ช านาญ
การ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 22 18 

13 นายฐิติ 
เรืองฤทธิ์ 

36 7 คร ู กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 20 18 

14 นางสาวจิ
ราภรณ์  
ดอนถวิล 

31 6 คร ู กศ.บ. การสอน
วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา) 

วิทยาศาสตร์ 20 18 

15 นายวีระ
ศักดิ์  
โมคศักดิ์ 

41 6 คร ู ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ 15 18 

16 นางสาว
สุภาพร 
พลอย
พานิช
เจริญ 

30 6 คร ู กศ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 20 18 
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ท่ี 

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

 
 

วุฒ ิ

 
 

สาชาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ภาระ
งาน

สอน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี
เข้ารับ 
การ

พัฒนา 
(ปี
ปัจจุบัน) 

17 นาย
สมทบ 
ศรีคง
รักษ์ 

28 5 คร ู กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 18 18 

18 นางสาว
ศิริรักษ์  
สุภาพ 

28 5 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 22 18 

19 นายชวิน
วัตร  
จิระมณี 

27 5 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 18 18 

20 นางสาว
อิสรัศมิ์ 
วรโชติ
เจนวิทย ์

27 5 คร ู ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 19 40 

21 นางสาว
โสภา 
แซ่โง้ว 

33 4 คร ู กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 16 18 

22 นาย
เอนกชาติ 
ดีประชา 

33 4 คร ู กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

16 18 

23 นาย
อนุสรณ์   
ค าพิทูล 

27 4 คร ู ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 18 18 
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ท่ี 

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

 
 

วุฒ ิ

 
 

สาชาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ภาระ
งาน

สอน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี
เข้ารับ 
การ

พัฒนา 
(ปี
ปัจจุบัน) 

24 นายกิตติ
กร 
พิมพ์ทอง 

40 3 คร ู วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

22 18 

25 นายศิริ
ชัย 
กมลบาล 

40 3 คร ู กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว พัฒนาผู้เรียน 21 18 

26 นางสาว
นงนุช 
นิ่มนวล 

25 3 คร ู ค.บ.5 
ปี 

บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ 

พัฒนาผู้เรียน 20 18 

27 นางสาวป
วันรัตน ์
จ าเริญ 

34 3 คร ู ศศ.บ. ภาษาเขมร ภาษาต่างประเทศ 18 38 

28 นายธนา
รักษ์ 
ศรีจันทร์ 

28 2 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 18 18 

29 นายสุร
เดช 
หลักพัน
ค า 

25 2 คร ู ค.บ.5 
ปี 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 18 18 

30 นางสาว
ฐิติมา 
นิสสัยซื่อ 

26 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ.5 
ปี 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 17 18 
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ท่ี 

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

 
 

วุฒ ิ

 
 

สาชาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ภาระ
งาน

สอน/
สัปดาห์ 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี
เข้ารับ 
การ

พัฒนา 
(ปี
ปัจจุบัน) 

31 นางสาว
บุษราค์ 
ศรี
ประภา 

30 5 พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 16 18 

32 นางสาว
พัชรียา 
ทองบ่อ 

28 2 พนักงาน
ราชการ 

ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ 17 18 
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   2.3 สรุปจ านวนบุคลากร 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน)  

รวม 
ต ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ   1  1 
- รองผู้อ านวยการ  1   1 

รวม  1 1  2 
2. สายการสอน      

- ข้าราชการครู  22 7 1 30 
- พนักงานราชการ  2   2 
- อัตราจ้าง      

รวม  24 7 1 32 
3. สายงานสนับสนุน      

- ข้าราชการ      
- พนักงานจ้างท่ัวไป      
- ลูกจ้างประจ า 1    1 
- อื่น ๆ  2    2 

รวม 3    3 
รวมทั้งส้ิน 3 25 8 1 37 
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 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

จ านวน 
 

คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนช่ัวโมงสอนเฉล่ียช่ัวโมง/สัปดาห์ของครู 

ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 4 12.5 18.5 
คณิตศาสตร์ 4 12.5 18 
วิทยาศาสตร์ 7 21.89 18.28 
สังคมศึกษาฯ 3 9.37 18 
ภาษาต่างประเทศ 4 12.5 21 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 9.37 15.66 
ศิลปะ 3 9.37 15.66 
การงานอาชีพ 3 9.37 22 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 3.13 21 

รวมครูผู้สอน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

32 100 18.67 

 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปกีารศึกษาที่รายงาน) 

 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 รวม 639 คน 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 4 67 51 118 28 
ม.2 4 69 48 117 29 
ม.3 4 69 55 124 31 
รวม 12 205 154 359 29 
ม.4 3 37 55 92 30 
ม.5 3 37 60 97 32 
ม.6 3 42 49 91 30 
รวม 9 116 164 280 31 

รวมทั งหมด 21 321 318 639 30 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน      ชาย.20 .คน    หญิง 30 .คน   รวม  จ านวน 50 คน 

 อัตราส่วนนักเรียน : ครู  = ....1..... : .16.      เป็นไปตามเกณฑ์      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 



43 
 

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563. 

ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ท่ี 

 
รายวิชา 

 

กลุ่มต้น 
กลุ่ม
กลาง 

 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา
ระดับ 2.5  
ขึน้ไป 

มส,ร,0 1 1.5 
2 

2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 213 27 31 33 65 78 110 225 782 61.13 

2 คณิตศาสตร์ 302 174 98 128 143 95 75 113 1128 37.77 

3 วิทยาศาสตร์ 111 27 45 149 243 323 292 384 1574 78.91 

4 สังคมศึกษาฯ 328 63 113 289 250 483 181 457 2164 63.35 

5 สุขศึกษาฯ 170 1 12 53 64 157 158 744 1359 82.63 

6 ศิลปะ 154 60 72 188 194 302 299 553 1822 73.98 

7 การงานอาชีพฯ 101 25 34 141 131 225 245 474 1376 78.13 

8 ภาษาอังกฤษ 217 185 136 167 145 183 148 317 1498 52.94 

9 IS 44 4 14 14 20 60 41 38 235 67.66 

รวม 1640 566 524 1162 1255 1906 1549 3305 11907 67.31  

ร้อยละ 13.77 4.75 4.40 9.76 10.54 16.01 13.01 27.76 100         67.31 

รวมกลุ่ม 2730 1162 8015 11907  
 

ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ท่ี 

 
รายวิชา 

 

กลุ่มต้น 
กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชาระดับ 
2.5  ขึ้นไป มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 148 47 46 66 93 128 182 200 910 44.29 

2 คณิตศาสตร์ 116 30 38 96 114 107 83 74 658 57.45 

3 วิทยาศาสตร์ 106 56 71 134 211 345 285 343 1551 76.34 

4 สังคมศึกษาฯ 93 50 49 121 144 250 215 426 1348 76.78 

5 สุขศึกษาฯ 82 5 2 1 4 52 297 775 1218 92.61 

6 ศิลปะ 39 46 29 54 67 105 101 258 699 75.97 

7 การงานอาชีพฯ 41 11 5 28 46 88 130 367 716 88.13 

8 ภาษาอังกฤษ 140 167 170 229 208 165 155 441 1675 57.85 
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ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 

 
ท่ี 

 
รายวิชา 

 

กลุ่มต้น 
กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 

รวม 

ร้อยละแต่
ละรายวิชา
ระดับ 2.5  
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 
2 

2.5 3 3.5 4 

10 IS 35 0 0 0 1 7 8 127 178 80.34 

รวม  800 412 410 729 888 1247 1456 3011 8953 73.74 

ร้อยละ  8.94 4.60 4.58 8.14 9.92 13.92 16.26 33.63 100 73.74 

รวมกลุ่ม  6602   729 1622    8953  
 

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563.. 

1) ร้อยละความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากปีการศึกษา2562. เทียบกับ ปีการศึกษา.2563 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา .2562 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละความก้าวหน้า 
ภาษาไทย 55.93 63.89 7.96 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.64 45.02 0.38 
ภาษาต่างประเทศ 67.59 77.63 10.04 

คณิตศาสตร์ 75.94 68.51 -7.43 
วิทยาศาสตร์ 88.15 87.35 -0.80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 74.75 74.53 -0.22 
ศิลปะ 75.78 81.55 5.77 

การงานอาชีพ 55.17 55.53 0.36 
รวม 8 กลุ่มสาระฯ 69.90 68.07 1.83 

 

 
 
 
 
 
 



45 
 

6. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1834 1829 5 585 1217 1802 98.26 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1698 1693 5 360 1310 1670 98.35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1634 1159 2 465 1159 1624 99.39 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1290 1282 8 312 952 1264 97.98 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1171 1168 3 271 892 1163 99.32 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1370 1368 2 432 914 1346 98.25 

รวม 8997 8499 25 2425 6444 8869 98.58 
 
7. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1911 1906 5 375 1525 1900 99.42 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1744 1739 5 218 1516 1734 99.43 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1744 1736 8 225 1506 1731 99.25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1289 1281 8 202 1075 1277 99.07 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1200 1197 3 211 983 1194 99.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1369 1369 0 340 1001 1341 97.95 

รวม 9257 9228 29 1571 7606 9177 99.14 
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8. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน  

    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป  

ระดับช้ัน จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 124 114 10 13 93 106 85.48 
2.ความสามารถในการคิด 124 114 10 16 95 111 89.52 
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 124 114 10 13 94 107 86.29 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 124 114 10 15 95 110 88.71 
5. .ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 124 114 10 16 96 112 90.32 

รวม 620 570 50 73 473 546 88.06 
 

 

9. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน  
    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563. ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป  
 

ระดับช้ัน จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 91 89 2 9 80 89 97.80 
2.ความสามารถในการคิด 91 89 2 5 84 89 97.80 
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 91 89 2 4 85 89 97.80 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 91 89 2 7 82 89 97.80 
5. .ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 91 89 2 8 81 89 97.80 

รวม 455 445 10 33 412 445 97.80 
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10. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
แสดงข้อมูลผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  

ปีการศึกษา2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (Q-NET) ปีการศึกษา 2563 

      ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างผลการทดสอบระดับโรงเรียนและ 
ผลการทดสอบระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 
 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ การพัฒนาของโรงเรียน 

ภาษาไทย 49.07 54.29 -5.22 
คณิตศาสตร์ 20.84 25.46 -4.62 
วิทยาศาสตร์ 28.32 29.89 -1.57 
ภาษาอังกฤษ 29.19 34.38 -5.19 

คะแนนเฉล่ียรวม 31.86 36.01 -4.19 
ร้อยละของคะแนนท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ -11.52 

 
 
 
 
 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1032 949 83 91.96 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 938 838 100 89.34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 891 854 37 95.85 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 882 821 61 93.08 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 684 626 58 91.52 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 587 570 17 97.10 
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ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
      ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างผลการทดสอบระดับโรงเรียนและ 
ผลการทดสอบระดับประเทศ ปีการศึกษา .2563. 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ การพัฒนาของโรงเรียน 
ภาษาไทย 36.35 44.36 -8.01 

คณิตศาสตร์ 19.48 26.04 -6.56 
วิทยาศาสตร์ 28.83 32.68 -3.85 
ภาษาอังกฤษ 21.59 29.94 -8.35 
สังคมศึกษา 32.24 35.93 -3.69 

คะแนนเฉล่ียรวม 27.70 33.79 -6.09 
ร้อยละของคะแนนท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ -18.02 

 
12. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (Q-NET) เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 
     /ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 

2562 .2563 การพัฒนาของโรงเรียน 
ภาษาไทย 55.04 49.07 -5.97 

คณิตศาสตร์ 22.71 20.84 -1.87 
วิทยาศาสตร์ 27.98 28.32 0.34 
ภาษาอังกฤษ 29.64 29.19 -0.45 

คะแนนเฉล่ียรวม 33.84 31.86 -1.98 
ร้อยละการพัฒนาของผลการสดสอบระดับชาติ

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562. /2563 
-5.85 
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ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 

.2562. 2563 การพัฒนาของโรงเรียน 
ภาษาไทย 36.29 36.35   0.06 

คณิตศาสตร์ 16.47 19.48 3.01 
วิทยาศาสตร์ 24.33 28.83 4.5 
ภาษาอังกฤษ 23.06 21.59 -1.47 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม 31.96 32.24 0.28 
คะแนนเฉล่ียรวม 26.42 27.70 1.28 

ร้อยละการพัฒนาของผลการสดสอบระดับชาติ
เปรียบเทียบปีการศึกษา .2562./2563 

4.62 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
ปีการศึกษา 2561 กับ 2562 และปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563
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13. ข้อมูลนักเรียนด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม  

13.1 จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน        
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 609 คน คิดเป็นร้อยละ 95.30 
 13.2 จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 600 คน  คิดเป็นร้อยละ93.89. 
 13.3 จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 50 คนคิดเป็นร้อยละ 7.82 
 13.4 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  13 คน คิดเป็นร้อยละ  2.03 
 13.5 จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 105 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.43 
 13.6 จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.78 
 13.7 จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.62 
 13.8 สถิติการขาดเรียน 52 คน คิดเป็นร้อยละ  8.13 
 13.9 จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน  - คน คิดเป็นร้อยละ  0 
 13.10 จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 134 คน 
   ศึกษาต่อ ระดับสายสามัญ   จ านวน   .91 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.91 
   ศึกษาต่อ ระดับสายอาชีพ    จ านวน   14 คน  คิดเป็นร้อยละ  10.44 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  87. คน  
   ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จ านวน   46. คน คิดเป็นร้อยละ  52.87 
   ประกอบอาชีพ จ านวน  .41.คน คิดเป็นร้อยละ  47.52 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ 2562 และปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563
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 13.11 อัตราส่วนครูมัธยมต้น:  นักเรียน = 1 : .16 คน 
          อัตราส่วนครูมัธยมปลาย : นักเรียน = 1 : 16 คน 

13.12 จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา                 
จ านวน  610 คน คิดเป็นร้อยละ  95.46 

13.13 จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน  175   รายและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ      อย่างสม่ าเสมอจ านวน   จ านวน  610.คน คิดเป็นร้อยละ  95.46 
 

14. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
14.1 สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

                  แสดงจ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใช้แหล่งเรียนรู้            
ในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2563 
 

แหล่งเรียนรู้ 
ภายในโรงเรียน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
แหล่งเรียนรู้ 

ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ห้องสมุด 120/ป ี -  
ห้องคอมพิวเตอร์ 160/ป ี -  

แปลงเกษตรสาธิต(สวน
ล าไย) 

40/ป ี - สถานการณ์โควิด-19
ระบาด 

 

14.2 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน            
ในปีการศึกษา 2562 

 
ช่ือปราชญ์ชาวบ้าน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี เรื่อง หมายเหตุ 

ร.ต.ท.บรรทูล  พลอย
ประเสริฐ 

1 หมอไม้คลายเส้น  

นายพรม เจนวิชา 1 อาไย  
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                ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  ขอเชิญประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 

 ด้วย โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ได้ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องเกียรติภูมิ ตามเกณฑ์ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ดังน้ันเพ่ือให้การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เข้าร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพในสถานศึกษาในวันเวลาดังกล่าว 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

     

                 

(นายชานนท์    ปานเดชา) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร   

 

 

กลุ่มบริหารงานแผนงานและมาตรฐานโรงเรียน 
โทร/ โทรสาร ๐-๓๙๔๙-๖๐๓๐ 

www.ntkp.ac.th  
 

 

 

 

 
ท่ี ศธ ๐๔๒๔๗.๑๖/๘๗                                       โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

      ถนนทับไทร-ตามูน  จบ   

๒๒๑๔๐ 

 

http://www.ntkp.ac.th/
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 ค าสั่งโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

                 ที  ๓๙  / ๒๕๖๔ 
เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ……………………………………………… 
 เพ่ือให้การด าเนินงานรประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  ปีการศึกษา ๒๕๖๓เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงส าเร็จไปได้ด้วยดี จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ

ด าเนินการดังน้ี 

    ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 

๑.๑  นายชานนท์   ปานเดชา  ผู้อ านวยการ            ประธานกรรมการ 

๑.๒  นายนพดล ธงชัย  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

๑.๓  นางสาวจารุวรรณ   สะมานี  คร ู  กรรมการ 

๑.๔  นางสาวลภัสลดา   ผลประทุม  คร ู  กรรมการ 

๑.๕  นายสุทธิพร    พันธ์ชาติ   คร ู  กรรมการ 

๑.๖  นายฐิติ    เรืองฤทธ์ิ   คร ู  กรรมการ 

๑.๗  นางกิตติวรา  มะไหย ์    คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   อ านวยการให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

              คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน   

      นายนพดล   ธงชัย  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

  นางสาวจารุวรรณ   สะมานี   คร ู  กรรมการ 

  นางสาวลภัสลดา   ผลประทุม  คร ู  กรรมการ 

 นายสุทธิพร    พันธ์ชาติ   คร ู  กรรมการ 

  นายฐิติ    เรืองฤทธ์ิ   คร ู  กรรมการ 

 นางกิตติวรา  มะไหย ์   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบเอกสารและสรุปประเมินผลการด าเนินงาน  

สั่ง ณ วันที่  ๑๗  เดือนมีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

         
         
           ( นายชานนท์    ปานเดชา) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
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                                             ค าสั่งโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

                ที ๔๐  / ๒๕๖๔ 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา( SAR) ปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 

                                                  ……………………………………………… 

 เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ อีกท้ังเพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสีของ
โรงเรียน โดยมีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสถานศึกษา ปีการศึกษ๒๕๖๓ 
 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงส าเร็จไปได้ด้วยดี จึงขอแต่งต้ัง

คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการดังน้ี 

    คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 

  นายชานนท์   ปานเดชา  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

  นายนพดล ธงชัย  รองผู้อ านวยการ  รองประธาน 

  นางสาวจารุวรรณ   สะมานี   คร ู  กรรมการ 

  นางสาวลภัสลดา   ผลประทุม  คร ู  กรรมการ 

  นายสุทธิพร    พันธ์ชาติ   คร ู  กรรมการ 

  นายฐิติ    เรืองฤทธ์ิ   คร ู  กรรมการ 

  นางกิตติวรา  มะไหย ์   คร ู        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา อ านวยการการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  คณะกรรมการก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสารและเขียนรายงานในส่วนที่ ๑ ด้านข้อมูลพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาและส่วนที่ ๓ ด้านสรุปผลแนวทางการพัฒนาและการต้องการความช่วยเหลือประกอบด้วย  

  นายนพดล   ธงชัย   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

  นางกิตติวรา   มะไหย์   คร ู   รองประธาน 

  นายสุรเดช   หลักพันค า   ครูผูช้่วย   กรรมการ 

  นางสาวศิริรักษ์   สุภาพ   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่   ก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสารและเขียนรายงานในส่วนที่ ๑ ด้านข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาและส่วนที่ 

๓ ด้านสรุปผลแนวทางการพัฒนาและการต้องการความช่วยเหลือ 

คณะกรรมการก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสารและเขียนรายงานในส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ด้านมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน และข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการประกอบด้วย  

   นายสุทธิพร     พันธ์ชาติ   คร ู   ประธานกรรมการ 

   นายปรีตินัส   จันทรากานตานันท์  คร ู   กรรมการ 

   นายสมทบ    ศรีคงรักษ ์   คร ู   กรรมการ 

   นายอนุสรณ์   ค าพิทูล   ครูผูช้่วย   กรรมการ 

   นายศิริชัย   กมลบาน   ครูผูช้่วย   กรรมการ 

   นางสาวนงนุช   น่ิมนวล   ครูผูช้่วย   กรรมการ 

   นางสาวสุภาพร   พลอยพานิชเจริญ  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสารและเขียนรายงานในส่วนที่  ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ด้าน

มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน และข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

คณะกรรมการก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสารและเขียนรายงานในส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ด้านมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และข้อมูลสารสนเทศด้านงานกิจการ

นักเรียนทั้งหมดประกอบด้วย  

   นายฐิติ   เรืองฤทธ์ิ   คร ู   ประธานกรรมการ 

   นายวุฒิชัย   ทีขะระ   คร ู   รองประธาน 

   นางสาวยศยา   ภาโสม   คร ู   กรรมการ 

   นางสาววันวิสา   นาโสม   คร ู   กรรมการ 

   นายเอนกชาติ   ดีประชา   คร ู   กรรมการ 

   นายธนารักษ์   ศรีจันทร ์   ครูผูช้่วย   กรรมการ 

   นางสาวพัชริยา   ทองบ่อ   พนักงานราชการ  กรรมการ 

   นางสาวดวงใจ   ศรีคงรักษ ์   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสารและเขียนรายงานในส่วนที่  ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ด้าน

มาตรฐานการศึกษา ด้านมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  และข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิกิจการ

นักเรียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   

คณะกรรมการก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสารและเขียนรายงานในส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ด้านมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และข้อมูล

สารสนเทศด้านงานงบประมาณท้ังหมด   ประกอบด้วย  
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   นางสาวจารุวรรณ   สะมานี   คร ู   ประธานกรรมการ 

   นายณัฐปรีชา   ประทุมชาติ   คร ู   รองประธาน 

   นางสาวฐิติมา    นิสัยซื่อ   ครูผูช้่วย   กรรมการ  

   นายชวินวัตร   จิระมณี   คร ู   กรรมการ 

   นางสาวอิสรัศมิ์  วรโชติเจนวิทย์  คร ู   กรรมการ 

   นางสาวบุษราค์   ศรีประภา  พนักงานราชการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสารและเขียนรายงานในส่วนที่  ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และข้อมูลสารสนเทศ

ด้านงานงบประมาณท้ังหมด   

คณะกรรมการก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสารและเขียนรายงานในส่วนที่ ๔ การปฎิบัติที่เป็นเลิศข (ความโดด

เด่น) และข้อมูลสารสนเทศด้านงานทั่วไป งานบุคลากร ท้ังหมด   ประกอบด้วย  

   นางสาวลภัสรดา   ผลประทุม  คร ู   ประธานกรรมการ 

   นางสาวจริยาภรณ์   ลิลากุด  คร ู              รองประธาน 

   นายสมพงษ์   คูณทรัพย์   คร ู   กรรมการ 

   นายชัยณรงค์   อ่อนขาว   คร ู   กรรมการ 

   นางสาวลัษณวิมล   พินิจมงคลชัย  คร ู   กรรมการ 

   นายวีระศักด์ิ   โมคศักด์ิ   คร ู   กรรมการ 

   นายกิตติกร   พิมพ์ทอง   ครูผูช้่วย   กรรมการ 

   นางสาวปวันรัตน์   จ าเริญ   ครูผูช้่วย   กรรมการ 

   นางสาวโสภา   แซ่โง้ว   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่   ก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสารและเขียนรายงานในส่วนที่๔ การปฎิบัติที่เป็นเลิศข (ความ

โดดเด่น) และข้อมูลสารสนเทศด้านงานทั่วไป งานบุคลากร ท้ังหมด    

  คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารูปเล่มและวัดผลประเมินผล ประกอบด้วย 

  นางกิตติวรา   มะไหย์   คร ู   รองประธาน 

  นายสุรเดช   หลักพันค า   ครูผูช้่วย   กรรมการ 

  นางสาวศิริรักษ์   สุภาพ   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    จัดท ารูปเล่มและประเมินผลการด าเนินงาน 
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       ทั้งน้ีให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย 

      

สั่ง ณ วันที่  ๑๗  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

               

                    ( นายชานนท์   ปานเดชา) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
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ประกาศโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

เร่ือง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔   วันท่ี ๒๐ เดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดการก าหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑   ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

          

                     (นายชานนท์   ปานเดชา) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
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รายละเอียดแนบท้าย 

ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน เป้าหมายความส าเร็จตามาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การ

เขียน การส่ือสาร และการคิด

ค านวณ 

๑.๑ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการอ่าน-

เขียน และส่ือสารวิชาภาษาไทย 

ดีเลิศ 

๑.๒ผู้เรียนร้อยละ ๕๘ มีความสามารถในการอ่าน-

เขียน และส่ือสารวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาเขมร 

ปานกลาง 

 

 

๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๑ มีความสามารถในการ

อ่าน-เขียน และส่ือสารภาษาจีน/ภาษาเขมร 

ดี 

๑.๔.ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการคิด

ค านวณ 

ดี 

๒) มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๗ มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

จากการเรียน การท ากิจกรรมชุมนุมหรือโครงงาน 

ดี 

๔) มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา

ตนเองได้อย่างรู้เท่าทัน 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน เป้าหมายความส าเร็จตามาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

๑.ผู้เรียนร้อยละ ๖๓ มีผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 

๒.๐ ขึ้นไปในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ

อังกฤษ 

ดี 

๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 

๒.๐ วิทยาศาสตร์  

ดีเลิศ 

๓.ผู้เรียนร้อยละ ๗๓ มีผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 

๓.๐ขึ้นไป ศิลปะ การงานอาชีพ  สุขศึกษา สังคม

ศึกษาฯ 

ดีเลิศ 

  

๔.ค่าเฉล่ียผลการสอบวัดระดับชาติ O-NET ระดับ 

ม.๓ และ ม.๖ มีพัฒนาการสูงขึ้น ๐.๕ คะแนน  

ปานกลาง 

๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจต

คติท่ีดี ต่องานอาชีพ 

๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ และสามารถผลิต/จ าหน่าย

ตามทักษะอาชีพท่ีสนใจ 

ดีเลิศ 

๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ สามารถศึกษาในระดับช้ันท่ี

สูงขึ้นและหรือไปประกอบอาชีพตามความสนใจ 

ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี

ดีตามท่ีถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ๙๙ มีคุณธรรม รักศักดิ์ศรีของตนเอง 

ครอบครัว และโรงเรียน 

ยอดเยี่ยม 

 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ

เป็นไทย 

๑.ผู้เรียนร้อยละ ๙๖  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 
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๒.ผู้เรียนร้อยละ ๘๖ ได้เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน 

แหล่งเรียนรู้ และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

ของตน 

ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่าง และหลากหลาย 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ สามารถอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลายได้ มีความเข้าใจและ

ยอมรับความแตกต่างของเพศวัย เช้ือชาติ ศาสนา 

ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน เป้าหมายความส าเร็จตามาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิต

สังคม 

๑.ผู้เรียนร้อยละ๙๖ มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

ยอดเยี่ยม 

๒.ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ ไม่ตัดสินปัญหาโดยใช้ก าลัง ยอดเยี่ยม 

๓.ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีจิตใจท่ีเป็นสุข มีความ

เมตตากรุณา มีสติ มีสมาธิ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 

๒.๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ

กิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีตรงกับ

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น

อย่างชัดเจน 

 

 

 

 

 

ดี 
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มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน เป้าหมายความส าเร็จตามาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีและใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

การบริหารและมีการก ากับ นิเทศ ติดตามเป็น

ระยะ 

ดี 

๒.๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตร และทุกสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

๑.โรงเรียนเนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

ดี 

๒.โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้

ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ

และความสนใจ 

ดีเลิศ 

๓.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรร้อยละ ๖๕ มีการพัฒนาครู และ

บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชีพ 

ดี 

๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม

ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและมี

ความปลอดภัย 

ดี 

มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน เป้าหมายความส าเร็จตามาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนบริหาร

จัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

๑.โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ท่ีเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 

ดีเลิศ 

๒.โรงเรียนมรีะบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนในการ

บริหารและจัดการเรียนรู้ท่ีเพียงพอต่อความ

ต้องการ 

ดี 
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มาตรฐานที่ ๓ เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑) จัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถน าไปประยกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 

๑.ครูร้อยละ ๗๗ จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่าน

กระบวนการคิดและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีการตรวจสอบ 

และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

๒.ครูร้อยละ ๗๗ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พัฒนาการทางสติปัญญา 

ดีเลิศ 

๓.ครูร้อยละ ๙๐ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี

ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ 

และความสนใจของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๙๐ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน เป้าหมายความส าเร็จตามาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

๓.๓) มีการจัดการบริหารช้ันเรียน

เชิงบวก 

๑.ครูร้อยละ ๗๖ จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างมี

ความสุข 

ดีเลิศ 

๒.ครูร้อยละ ๗๖ มีการปฏบิัติกิจกรรมจิตศึกษาท่ี

เช่ือมโยงในการใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ดีเลิศ 

๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน

อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 

๑.ครูร้อยละ ๘๖มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนด้วย

เครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.ครูร้อยละ ๙๖ มีข้อมูลรายบุคคลและใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

๓.ครูร้อยละ ๗๖ มีการจัดกาเรียนรู้แบบให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑.ครูร้อยละ ๗๗ มีชุมชนแห่งเรียนเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 

สรุป ท้ัง ๓ มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ  ดี                                                                 

                                                             ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                       เห็นชอบ 

                        

          (นายชานนท์    ปานเดชา)                                                                                                                    

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
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มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั น
พื นฐาน 

เป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาปี ๒๕๖๓ 
ระดับ

คุณภาพ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย

ปี ๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี     
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี     
๑) มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดค านวณ 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มี
ความสามารถในการอ่าน-เขียน และ
ส่ือสารวิชาภาษาไทย 

ดีเลิศ    ร้อยละ 
๗๕ 

๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕๕ มี
ความสามารถในการอ่าน-เขียน และ
ส่ือสารวิชาภาษาอังกฤษภาษาจีน
ภาษาเขมร 

ปาน
กลาง 

 
 
 

   

ร้อยละ 
๕๘ 

๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๕๕ มี
ความสามารถในการคิดค านวณ 

ปาน
กลาง 

   ร้อยละ 
๖๐ 

๒) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มี
การอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

ดี    ร้อยละ 
๖๗ 

๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลงานเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากการเรียน การ
ท ากิจกรรมชุมนุมหรือโครงงาน 

ดี  
 

  ร้อยละ 
๖๕ 

๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างรู้เท่า
ทัน 

ยอด
เย่ียม 

 
 

  ร้อยละ 
๘๕ 
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มาตรฐานการศึกษาขั น
พื นฐาน 

เป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาปี๒๕๖๓ 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

ปี ๖๔ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียน
ต้ังแต่ระดับ ๓.๐ ขึ้นไปในรายวิชา  
สังคมศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ 

ดี 

 
 
 

   
 
 

 
ร้อยละ 

๗๒ 

 ๒.ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีผลการเรียน
ต้ังแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไปในรายวิชา  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ 

ดี    ร้อยละ 
๖๕ 

เกรด ๒ 
๓.ผู้เรียนร้อยละ ๖๓ มีผลการเรียน
เฉล่ียต้ังแต่ ๒.๕ ขึ้นไปในรายวิชา
ภาษาไทย 

ดี    ร้อยละ 
๖๓ 

 

๔. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียน
เฉล่ียต้ังแต่ ๓.๐ ขึ้นไปในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา 

ดีเลิศ    ร้อยละ 
๗๓ 

 
๕.ค่าเฉล่ียผลการสอบวัดระดับชาติ   
O-NET ระดับ ม.๓ และ ม.๖ มี
พัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ ๑ 

ดี    ๐.๕ 

๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดี ต่องานอาชีพ 

๑.ผู้เรียนร้อยละ๗๐ สามารถผลิต/
จ าหน่ายตามทักษะอาชีพท่ีสนใจ 

ดีเลิศ    ร้อยละ
๗๕ 

๒.ผู้เรียนร้อยละ๗๐ สามารถศึกษาใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและหรือไปประกอบ
อาชีพตามความสนใจ 

ดีเลิศ    ร้อยละ
๗๕ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
๑) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ๙๙ทุกคนมีคุณธรรม รัก
ศักดิ์ศรีของตนเอง ครอบครัว และ
โรงเรียน 

ยอด
เย่ียม 

   ยอด
เย่ียม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑.ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยอด
เย่ียม 

   ยอด
เย่ียม 
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ร้อยละ
๙๖ 

๒.ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ได้เรียนรู้กับ
ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ และเกิด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

ยอด
เย่ียม 

   ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ
๘๖ 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่าง และ
หลากหลาย 

ผู้เรียน๙๕ สามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายได้ มีความ
เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของ
เพศวัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม และประเพณี 

ยอด
เย่ียม 

   ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ
๙๖ 

มาตรฐานการศึกษาขั น
พื นฐาน 

เป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษา๒๕๖๓ 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

ปี ๖๔ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

๑.ผู้เรียน๙๕มีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 

ยอด
เย่ียม 

   ๙๖ 

๒.ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ไม่ตัดสินปัญหา
โดยใช้ก าลัง 

ยอด
เย่ียม 

   ๙๖ 

๓.ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีจิตใจท่ีเป็นสุข 
มีความเมตตากรุณา มีสติ มีสมาธิ 

ยอด
เย่ียม 

   ๙๕ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดี    ดี 
๒.๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจ ท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 

ดีเลิศ    ดีเลิศ 

๒.๒) มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีและใช้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในการบริหารและมีการ
ก ากับ นิเทศ ติดตามเป็นระยะ 

ดีเลิศ    
ดี 

ดี 

๒.๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

๑.โรงเรียนเนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ดีเลิศ    
ดี 

ดี 



68 
 

ตามหลักสูตร และทุก
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

๒.โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ 

ดีเลิศ  
 

  ดีเลิศ 

๓.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

ดีเลิศ  
 

  ดีเลิศ 

๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ครู และบุคลากรร้อยละ ๙๕ มีการ
พัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ยอด
เย่ียม 

   
ดี 

ดี 

๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 

ยอด
เย่ียม 

 
 

  
ดี 

ดี 

มาตรฐานการศึกษาขั น
พื นฐาน 

เป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษา๒๕๖๓ 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

ปี ๖๔ 

๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
บริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู ้

๑.โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 

ยอด
เย่ียม 

   
ดี 

ดีเลิศ 

๒.โรงเรียนมรีะบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนในการบริหารและจัดการ
เรียนรู้ท่ีเพียงพอต่อความต้องการ 

ดี    
ปาน
กลาง 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓ เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ยอด
เย่ียม 

   
ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

๓.๑) จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

๑.ครูร้อยละ ๗๕ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิดและให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีการ
ตรวจสอบ และประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ  
 

  ดีเลิศ
ร้อยละ

๗๗ 
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๒.ครูร้อยละ ๗๕ ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

ดีเลิศ  
 

  ดีเลิศ
ร้อยละ

๗๗ 

๓.ครูร้อยละ ๘๕ มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการความสามารถ และความ
สนใจของผู้เรียน 

ยอด
เย่ียม 

   
 

ดีเลิศ 

ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ
๙๐ 

๓.๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๘๕ ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

ยอด
เย่ียม 

  
 

 ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ
๙๐ 

 

 
มาตรฐานการศึกษาขั น

พื นฐาน 

เป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษา๒๕๖๓ 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

ปี ๖๔ 

๓.๓) มีการจัดการบริหารช้ัน
เรียนเชิงบวก 

๑.ครูร้อยละ ๘๕ จัดสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ยอด
เย่ียม 

   
ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

๗๖ 

๒.ครูร้อยละ ๘๕ มีการปฏิบัติกิจกรรม
จิตศึกษาท่ีเช่ือมโยงในการใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ยอด
เย่ียม 

   
ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

๗๖ 

๓.๔) ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑.ครูร้อยละ ๘๕ มีการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย 

ยอด
เย่ียม 

   
ดีเลิศ 

ยอด
เย่ียม 

๘๖ 
๒.ครูร้อยละ ๙๕ มีข้อมูลรายบุคคล
และใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

ยอด
เย่ียม 

 
 

  ยอด
เย่ียม๙๖ 

๓.ครูร้อยละ ๘๕ มีการจัดกาเรียนรู้
แบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอด
เย่ียม 

   
ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

๗๖ 
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๓.๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

๑.ครูร้อยละ ๗๕ มีชุมชนแห่งเรียน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  
 

  ดีเลิศ 

๗๗ 

 

 

เกณฑ์คุณภาพ 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1 - 49 ก าลังพัฒนา 
50 - 59 ปานกลาง 
60 – 69 ดี 
70 - 79 ดีเลิศ 
80 - 100 ยอดเยี่ยม 

 
 

 
 
 

 


