


 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2563 
 
 

 
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 

ต าบลหนองปลาปาก  อ าเภอศรีเชียงใหม่   
จังหวัดหนองคาย 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
 

ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ฉบับนี้  

จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐานได้แก่  คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   และผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานการเรียนรวม(กรณีโรงเรียนท่ีมีนักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษเรียนรวม)   เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ต่อไป 
  ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมิน ตนเองของ
สถานศึกษาปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 

          นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ    
    ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 

        30 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



 
 

สารบญั 

เร่ือง      หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
           ข้อมูลท่ัวไป                                                                               ๑ 
           ข้อมูลครูและบุคลากร ๑ 
           ข้อมูลนักเรียน        ๔ 

           ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม        ๖ 
           ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563                                                                                                 ๗ 
           ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       ๑๐ 
           การจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู ้ ๑๘ 
           ข้อมูลงบประมาณ 19 
           ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 19 
           สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 20 
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
        ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 24 
                 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 24 
                 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 25 
                 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 27 
ส่วนที่ ๓  สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 
         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                              

       
      ๒๙ 

ส่วนที่ ๔   ภาคผนวก                                                                                            ๓๓ 
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สรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ต้ังอยู่เลขท่ี 192 หมู่ ๒ ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  มีบุคลากรสาย
บริหาร  ๑ คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันท่ี ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ มีการจัด
การศึกษา  ๑ ระดับ คือ    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูจ านวน ๑๓ คน นักเรียนจ านวน ๑45 คน รวมท้ัง
สถานศึกษา   มีบุคลากรครูจ านวน ๑๕. คน นักเรียนจ านวน ๑45  คน 
 
จุดเด่น 
 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การใช้ภาษาในการ ส่ือสารได้ดี มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การคิดค านวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา สามารถอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ยอมรับและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดและมีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีของท้องถิ่นอยู่เสมอ ผู้เรียนมีจุดเด่นในด้านจิตอาสาเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
 ครูมีการวางแผนและจัดท าแผนการเรียนรู้ ท่ีตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด มีการวิเคราะห์ผู้ เรียนและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน เน้นกระบวนการคิด การแสดงออก
และการส่ือสาร สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเพื่อสร้างผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ส่งเสริมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการตรวจสอบประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตนเอง นอกจากนั้นครูยังน าผลการประเมินผู้เรียนมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพอยู่เสมอ เข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ มาประยุกต์ใช้ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ความ
ต้องการของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนในท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาลในสถานการณ์โควิด 19 ภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีว่า  
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ยึดหลัก “บวร”บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ” มีการจัดท าโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศจากครูทุกช่วงช้ัน จัดท า
คู่มือการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ โดยมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรช้ันเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้งน า
ผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการบริหาร ส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานทางวิชาการ และพัฒนาหาความรู้อย่างเป็น
ระบบเพิ่มเติมตลอดเวลาร้อยละ ๑๐๐ และน าความรู้ท่ีได้รับพัฒนาตนเอง นักเรียนและโรงเรียน นอกจากนั้น
สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมโดยจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพท้ังภายใน 
ภายนอกและสภาพแวดล้อมทางสังคมให้สะอาดน่าอยู่ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing )
ตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดหนองคายของศูนย์ ศบค.จังหวัด มีการจัดสวนหย่อม    
บอกทิศทางอาคารเรียนต่าง ๆ และเน้นความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ มีการจัดข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ จัดให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว ส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกห้องเรียนเพื่อใช้ประโยชน์คุ้มค่า 

 



 
 

 
จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนยังมีความสามารถด้านการคิดไม่หลากหลาย ถึงแม้การส่ือสารภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาผลการ
ทดสอบระดับชาติยังสูงกว่าค่าเฉล่ียของเขตพื้นท่ี แต่คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ท้ังประถม
และมั ธยม  ยั ง ต่ ากว่ า ค่ า เฉ ล่ียของเขตพื้ น ท่ี  การสร้ าง ชุมชนแห่ งการเรียน รู้ ให้ เข้ มแข็ งและ ต่อ เนื่ อ ง 
และพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จัดกิจกรรม Active Learning  

 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา  
 กิจกรรมนวัตกรรมจากโครงการขยะทองค า จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ด้านการบริหาร
ส่ิงแวดล้อม จากการประกวดนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านส่ิงแวดล้อม 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต๑ ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โครงการวิถีพุทธ
ช้ันน ารุ่นท่ี ๑๑   การเรียนรู้โครงงานคุณธรรม โรงเรียนได้ด าเนินการการจัดการศึกษาวิถีพุทธ ด้วยการน าหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาเป็นรากฐานในการจัดการศึกษา ได้จัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
อาชีพ จัดต้ังโรงผลิตน้ าท่ีมีคุณภาพผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา เพื่อฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริงส่งเสริม
การสร้างอาชีพ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ตามความสนใจ เพื่อแสดงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนรู้ คือ การน าหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นวิธีคิดก่อนตัดสินใจกระท าการ
ใด ๆ ในทุกเรื่อง พอเพียงอย่างท่ีเราเป็น ผ่านโครงงานคุณธรรม และผ่านโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
รายงานประจ าปีของสถานศกึษา 

ปีการศกึษา  ๒๕๖๓ 
ส่วนที่ ๑  

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑. ๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์  ท่ีต้ัง  หมู่ ๒ ต าบลหนองปลาปาก  อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๑   
โทร ๐๔๒-๗๑๔๗๖๗  e-mail : donkhow@gmail.com  website  http://www.donkhow.net 
เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เนื้อท่ี  ๔๑  ไร่  ๒๐  ตารางวา   
เขตพื้นท่ีบริการประกอบด้วย  ๑๐  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ ๑ บ้านหนองปลาปาก  หมู่ ๒ บ้านโนนสวรรค์   
หมู่ ๓ บ้านดอนก่อ  หมู่ ๔ บ้านนาโพธิ์  หมู่ ๕ บ้านขุมค า  หมู่ ๖ บ้านไทยสามัคคี  หมู่ ๗ บ้านเสียว   
หมู่ ๘ บ้านดงบัง  หมู่ ๙ บ้านจ าปาทอง  หมู่ ๑๐ บ้านดอนก่อ 
เปิดสอนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี  3 
   
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

๑ นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ ๓๕ ๑๑ ผอ. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
๒ นายวาที  ค าพีระเกษ ๕๘ ๓๑ ครู  คศ.๓ ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาแลพลศึกษา 
๓ นางละเอียด  นามสมบัติ ๕๘ ๓๗ ครู  คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา คณิต ศิลปะ ป.๔,๕ 
๔ นายพัฒนพงศ์  พรรคพวก ๕๗ ๓๔ ครู  คศ.๓ กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
๕ นางพิกุล  ศรีราชเลา ๕๘ ๓๐ ครู  คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๖ นางบุษบา  ค าเติม ๕๘ ๓๒ ครู  คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย สอนประจ าชั้น ป.๑ 
๗ นางศรีสวาท  ทินราช ๕๗ ๓๐ ครู  คศ.๓ คศ.บ. โภชนาการชุมชน สอนประจ าชั้น ป.๒ 
๘ นางสุภาภรณ์  ถิตย์ประดิษฐ์ ๕๗ ๓๑ ครู  คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
๙ นางเพียรจิตร์  ใยนนท์ ๕๒ ๓๐ ครู  คศ.๓ กศ.ม. การวัดผลการศึกษา ประจ าชั้น ป.3 
๑๐ นางวนารี สุขส าโรง ๕๖ ๓๑ ครู  คศ.๒ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ภาษาอังกฤษ 
๑๑ นางอุดมพร  โคตรชมภ ู ๕๗ ๒๕ ครู  คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๔ 
๑๒ นางสาวสิรินดา  โคตรชมภ ู ๔๔ ๑๑ คร ู คศ.๓ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาการศึกษา สังคมศึกษา/คอมฯ 

๑๓ นางสาววิภารัตน์  สีดา ๓๒ ๑ ครูผูช้่วย คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.
6 

๑๔  นางสาววัชราภรณ์ นวนค าสิงห ์ ๒๖ - ครูอัตราจ้าง ศล.บ. ทัศนศิลป ์ ศิลปะป.1-ป.6 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   ๒   คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ 

    
 
 
 
        ๑ 

mailto:donkhow@gmail.com


 
  บุคลากรทางการศึกษา ( ครูธุรการและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑. นางสาวอรทัย รอยนารายณ์ ๒๐ - 
 ปวส. 

 
โลจิสติกส ์ ครูธุรการ งบประมาณ 

๒. นางสาวนิภาพร ทองค าสุข ๒๗ ๓ คบ. คอมพิวเตอร์ เด็กพิเศษ งบประมาณ 

 
1) จ านวนบุคลากร  

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน 
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี 

อื่นๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑ ๑๒ - ๑ ๓ 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

บุคลากร ปริญญาตร ี คิดเป็นร้อยละ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๓ ๘๑ ๓ ๑๙ ๑ 
 
 
 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

81%

19%
 ริ  า ร 
 ริ  า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 



 
    3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานท่ีสอน 

สาขาวิชา จ านวน ( คน ) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑.บริหารการศึกษา ๑ ๕ 
๒.คณิตศาสตร์ ๑ ๒๑ 
๓.วิทยาศาสตร์ ๑ ๒๑ 
๔.ภาษาไทย ๒ ๑๙ 
๕.ศิลปะศึกษา ๒ ๒๐ 
๖.สังคมศึกษา ๑ ๒๐ 
๗.โภชนาการชุมชน ๑ ๒๑ 
๘.พลศึกษา ๑ ๒๐ 
๙.วัดผลการศึกษา ๑ ๒๐ 
๑๐.ประถมศึกษา ๑ ๒๐ 
๑๑. ภาษาอังกฤษ ๑ ๑๘ 
๑๒.เทคโนโลยีและการส่ือสาร ๑ ๒๐ 
๑๓.คอมพิวเตอร์ศึกษา ๑ ๑๘ 
                           รวม ๑๕ ๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            ๓ 



๑.๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓) 
 
 ๑.๓.๑) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ..๑๔๕..... คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ป.๑ ๑ ๙ ๘ ๑๗ ๑๖ 
ป.๒ ๑ ๗ ๗ ๑๔ ๑๖ 
ป.๓ ๑ ๖ ๗ ๑๓ ๑๓ 
ป.๔ ๑ ๖ ๗ ๑๓ ๑๓ 
ป.๕ ๑ ๙ ๕ ๑๔ ๑๔ 
ป.๖ ๑ ๓ ๙ ๑๒ ๑๒ 
รวม ๖ ๔๐ ๔๓ ๘๓  

ม.๑ ๑ ๖ ๙ ๑๕ ๑๕ 
ม.๒ ๑ ๗ ๑๒ ๑๙ ๑๙ 
ม.๓ ๑ ๑๖ ๑๒ ๒๘ ๒๘ 
รวม ๓ ๒๙ ๓๓ ๖๒  

รวมทั้งหมด ๙ ๖๙ ๗๖ ๑๔๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟเ ร ยบเ  ยบจ านวนนักเร ยนระดับช้ัน  .1-ม.3 ( ีการศึกษา 256๑-256๓)

13
12

16

10

6

18

28

12

26

27

13

13

11

16

12

7

19

13

17

14

13

13

14

12

15

19

28

0 5 10 15 20 25 30

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

 .6

ม.1

ม.2

ม.3

 ีการศึกษา 2561  ีการศึกษา 2562  ีการศึกษา 2563

 
 
 

๕ 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 (ปีการศึกษา 256๑-256๓) 
ชั้น ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
ป.๑ ๑๓ ๑๓ ๑๗ 
ป.๒ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 
ป.๓ ๑๖ ๑๑ ๑๓ 
ป.๔ ๑๐ ๑๖ ๑๓ 
ป.๕ ๖ ๑๒ ๑๔ 
ป.๖ ๑๘ ๗ ๑๒ 
ม.๑ ๒๘ ๑๙ ๑๕ 
ม.๒ ๑๒ ๒๗ ๑๙ 
ม.๓ ๒๖ ๑๓ ๒๘ 
รวม ๑๔๑ ๑๓๑ ๑๔๕ 



 
 ๑.๓.๒) จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จ าแนกตามระดับช้ันและประเภทความพิการ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ประเภทความพิการ 

 บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ชาย หญิง       ( LD ) 

ป.๑ ๑ ๙ ๘ ๑๗ 3 
ป.๒ ๑ ๗ ๗ ๑๔ 5 
ป.๓ ๑ ๖ ๗ ๑๓ 5 
ป.๔ ๑ ๖ ๗ ๑๓ 4 
ป.๕ ๑ ๙ ๕ ๑๔ 5 
ป.๖ ๑ ๓ ๙ ๑๒ 4 
รวม ๖ ๔๐ ๔๓ ๘๓ 26 

ม.๑ ๑ ๖ ๙ ๑๕ 5 
ม.๒ ๑ ๗ ๑๒ ๑๙ 4 
ม.๓ ๑ ๑๖ ๑๒ ๒๘ 9 
รวม ๓ ๒๙ ๓๓ ๖๒ 18 

รวมทั้งหมด ๙ ๖๙ ๗๖ ๑๔๕ 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 



 ๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖3 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
              ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ช้ัน จ านวนท่ี

สอบ 
รายวิชา ( พื้นฐาน ) 

ไทย คณิต วิทย ์ สังคม ประวัติ สุข ศิลปะ กพอ. อังกฤษ 
ป.๑ 16 13 13 14 15 8 16 16 15 9 
ป.๒ 14 9 9 9 9 10 14 14 13 4 
ป.๓ 12 7 7 8 12 11 12 12 12 1 
ป.๔ 13 11 11 6 10 10 13 13 13 5 
ป.๕ 12 7 7 5 8 8 12 10 8 2 
ป.๖ 12 7 5 5 12 8 12 7 11 5 
 ม.๑ 1๔ 8 4 7 10 11 10 11 11 6 
 ม.๒ 19 6 7 7 15 13 16 16 16 11 
 ม.๓ 2๗ 15 15 17 21 21 25 24 27 21 
รวม 1๓๙ 83 78 78 112 100 130 123 126 64 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ๕๖ ๕๖ ๘๑ ๗๒ ๙๔ ๘๘ ๙๑ ๔๖ 

           
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๗ 
 

จ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในปีการศึกษา 256๓ 

ภาษาอังกฤษ
7%การงาน

อาช พและ
เ ค น ลย 

ศิล ะ
14%

สุขศึกษาและพลศึกษา
14%

 ระวั ิศาส ร์
11%

สังคมศึกษา
13%

วิ ยาศาส ร์
9%

ภาษาไ ย
9%

คณิ ศาสา ร์
9%

ภาษาไ ย

คณิ ศาสา ร์

วิ ยาศาส ร์

สังคมศึกษา

 ระวั ิศาส ร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิล ะ

การงานอาช พและเ ค น ลย 

ภาษาอังกฤษ



๒) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป  
              ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖3  

ระดับ 
ช้ัน 

จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี             
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.๑ 16 - 3 7 6 13 81 
ป.๒ 14 - 5 5 4 9 64 
ป.๓ 12 - 5 - 7 7 58 
ป.๔ 13 - - 8 5 13 100 
ป.๕ 12 - 6 6 - 6 50 
ป.๖ 12 - - 8 4 12 100 
ม.๑ 1๔ - - 2 12 14 ๑๐๐ 
ม.๒ 19 - ๑ 2 16 18 95 
ม.๓ 2๗ - - 9 18 17 ๑๐๐ 
รวม 1๓๙ - ๒๐ 47 72 119 ๘๖ 

 
๓) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ในระดับดี   ขึ้นไป  

              ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  ระดับ 
   ช้ัน 

    จ านวน 
  นักเรียน 

           ผลการประเมิน  ระดับดี             
ขึ้นไป 

 ร้อยละ 
ไม่ผ่าน   ผ่าน    ดี ดีเย่ียม 

ป.๑ 16 - - 16 - 16 100 
ป.๒ 14 - - 6 8 14 100 
ป.๓ 12 - - - 12 12 100 
ป.๔ 13 - - 8 5 13 100 
ป.๕ 12 - 6 6 - 6 50 
ป.๖ 12 - - 2 10 12 100 
ม.๑ 1๔ - - 2 12 14 ๑๐๐ 
ม.๒ 19 - ๑ 2 16 18 93 
ม.๓ 2๗ - - 9 18 17 ๑๐๐ 
รวม 1๓๙ - ๗ 51 81 132   ๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 



 
๔) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

              พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖3  ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   ในระดับผ่านขึ้นไป   
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับดี             

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน   ผ่าน    ดี ดีเย่ียม 
๑.ความสามารถในการส่ือสาร - - ๕ ๗ ๑๒ ๑๐๐ 
๒.ความสามารถในการคิด - - ๘ ๔ ๑๒ ๑๐๐ 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา - - ๑๐ ๒ ๑๒ ๑๐๐ 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - - ๙ ๓ ๑๒ ๑๐๐ 
๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - - ๘ ๔ ๑๒   ๑๐๐ 

รวม - - ๔๐ ๒๐ ๖๐ ๑๐๐ 
 
 
๕) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

              พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖3  ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ในระดับผ่านขึ้นไป   
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับดี             

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน   ผ่าน    ดี ดีเย่ียม 
๑.ความสามารถในการส่ือสาร - - ๑๒ ๑๕ ๒๗ ๑๐๐ 
๒.ความสามารถในการคิด - - ๑๑ ๑๖ ๒๗ ๑๐๐ 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา - - ๒๒ ๕ ๒๗ ๑๐๐ 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต -- - ๒๑ ๖ ๒๗ ๑๐๐ 
๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - - ๒๐ ๗ ๒๗ ๑๐๐ 

รวม - - ๘๖ ๔๙ ๑๓๕ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 
 



 
๑.๕  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

๑.๕.๑ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  ( Reading Test : RT ) 
         ๑) ผลการประเมินความด้านการอ่านออกของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

           ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับ เขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ด้านการอ่านออกเสียง 96.46 87.76 74.14 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 85.53 85.14 71.86 
รวม ๒ สมรรถนะ  91.00 86.45 73.02 

 
    

ผลการ ระเมินความด้านการอ่านออกของผู้เร ยนช้ัน ระถมศึกษา ี  ่ 1
 ระจ า ีการศึกษา 256๓
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๑๐ 
 



     
๒) การเปรียบเทียบภาพผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  

             ( Reading Test : RT )  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑    ปีการศึกษา ๒๕๖2 –๒๕๖3 
ความสามารถ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒ 
ปีการศึกษา  

๒๕๖๓ 
ร้อยละของผลต่างระหว่าง

ปีการศึกษา 
ด้านการอ่านออกเสียง ๔๑.๒๖ 96.46 +55.20 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ๔๗.๒๓ 85.53 +38.30 
รวม ๒ สมรรถนะ  ๔๔.๒๔ 91.00 +46.76 
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เ ร ยบเ  ยบผลการ ระเมินความสามารถด้านการอ่านออกเส ยง
และอ่านรู้เร ่องของผู้เร ยนช้ัน  .1

           2562

           2563

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 



 
 ๑.๕.๒   ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

            ๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษาไทย 48.57 47.76 47.46 
ด้านคณิตศาสตร์ ๔4.42 41.30 40.47 
รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 46.50 44.53 43.97 

 
 
 

ผลการ ระเมินความสามารถพ ้นฐานของผู้เร ยนระดับชา ิ (NT) ช้ัน  .3
 ีการศึกษา ๒๕๖๓
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ระดับ รงเร ยน ระดับ สพฐ. ระดับ ระเ ศ

 
      
 
 

๑๒ 
 



 ๒.)  การเปรียบเทียบภาพผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
        ระดับชาติ ( NT) ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖2 
ปีการศึกษา 

๒๕๖3 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษาไทย ๖๓.๔๒ 48.00 48.57 + 0.57 
ด้านคณิตศาสตร์ ๔๙.๑๔ 37.25 44.42 + 7.17  

ด้านเหตุผล ๔๘.๘๕ - - - 
รวมสามารถท้ัง ๓ ด้าน ๕๓.๘๐ 42.62 46.50 + 3.88 
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                                           3     

กราฟเ ร ยบเ  ยบภาพผลการ ระเมินการ ดสอบความสามารถพ ้นฐานของผู้เร ยน  ระดับชา ิ (NT) ช้ัน .3
  ีการศึกษา 2561 - 2563

 ีการศึกษา 2561  ีการศึกษา 2562  ีการศึกษา 2563

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 



 
๑.๖  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน  ( O-NET )  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
       ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET )   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                   รายวิชา คะแนนเฉล่ีย 
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๓๔.๘๗ ๔๗.๔๕ ๔๗.๙๕ ๔๙.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๗๑ ๓๑.๓๔ ๓๑.๖๐ ๓๒.๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๖๘ ๓๔.๓๕ ๓๔.๓๐ ๓๕.๕๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๗๑ ๓๑.๔๐ ๓๐.๘๖ ๓๔.๔๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 
 

ผลการ ดสอบ างการศึกษาระดับชา ิข้ันพ น้ฐาน  ( O-NET )  ระจ า ีการศึกษา 2562
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ระดับ รงเร ยน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับ ระเ ศ



๒) การเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET )    
           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
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เ ร ยบเ  ยบผล ดสอบ างการศึกษาระดับชา ิข้ันพ ้นฐาน (O-NET) 
ช้ัน ระถมศึกษา ี  ่  6   ระจ า ีการศึกษา 2560 - 2562

 ีการศึกษา 2560  ีการศึกษา 2561  ีการศึกษา 2562

 
 
 
 

 
 

๑๕ 
           

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ ปีการศึกษา๒๕๖๑ ปีการศึกษา๒๕๖๒  ( ผลต่าง ) 

ภาษาไทย ๔๐.๙๒ ๔๘.๕๖ ๓๔.๘๗    ( - ๑๓.๖๙) 
คณิตศาสตร์ ๓๒.๐๘ ๒๗.๓๑ ๒๐.๗๑   ( - ๖.๐๖  ) 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๙๒ ๒๘.๙๒ ๒๗.๖๘   ( - ๑.๒๔  ) 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๕๘ ๒๙.๒๓ ๒๕.๗๑  ( -  ๓.๕๒  ) 



 
 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
       ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET )   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย 
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๗.๕๖ ๕๓.๒๐ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๘.๖๗ ๒๔.๔๒ ๒๖.๙๘ ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๐๖ ๒๙.๔๗ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๓๗.๕๖ ๓๐.๙๙ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 
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ผลการ ดสอบ างการศึกษาระดับชา ิข้ันพ ้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษา ี  ่ 3  ีการศึกษา 2562

ระดับ รงเร ยน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับ ระเ ศ

 
 
 

๑๖ 
 
     



 
   ๒) การเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( O-NET )    
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ ปีการศึกษา๒๕๖๑ ปีการศึกษา๒๕๖๒ ( ผลต่าง ) 

ภาษาไทย ๔๗.๒๓ ๕๐.๐๐ ๔๗.๕๖   ( -  ๒.๔๔ ) 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๐๐ ๒๔.๒๒ ๑๘.๖๗  ( - ๕.๕๕  ) 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๘๕ ๓๒.๘๙ ๓๒.๐๖  ( - ๐.๘๓  ) 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๑๕ ๒๖.๒๒ ๓๗.๕๖   ( + ๑๑.๓๔ ) 

 
 
 

 
 
 
 

๑๗ 
 

การเ ร ยบเ  ยบผล ดสอบ างการศึกษาระดับชา ิข้ันพ น้ฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษา ี   ่ 3  ีการศึกษา 2560-2562
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๑.๖   
การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัยและเพยีงพอ ปกีารศกึษา ๒๕๖3 
 

 
ชั้น 

จ านวน 
นักเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ห้องสมุด ห้องวิทย์ ห้องสหกรณ์ สนามกีฬา แปลงเกษตร 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป.๑ 16 16 ๑๐๐ 16 ๑๐๐ 16 ๑๐๐ 16 ๑๐๐ 16 ๑๐๐ 
ป.๒ 14 14 ๑๐๐ 14 ๑๐๐ 14 ๑๐๐ 14 ๑๐๐ 14 ๑๐๐ 
ป.๓ 12 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 
ป.๔ 13 13 ๑๐๐ 13 ๑๐๐ 13 ๑๐๐ 13 ๑๐๐ 13 ๑๐๐ 
ป.๕ 12 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 
ป.๖ 12 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 12 ๑๐๐ 
ม.๑ 1๔ 1๔ ๑๐๐ 1๔ ๑๐๐ 1๔ ๑๐๐ 1๔ ๑๐๐ 1๔ ๑๐๐ 
ม.๒ 19 19 ๑๐๐ 19 ๑๐๐ 19 ๑๐๐ 19 ๑๐๐ 19 ๑๐๐ 
ม.๓ 2๗ 2๗ ๑๐๐ 2๗ ๑๐๐ 2๗ ๑๐๐ 2๗ ๑๐๐ 2๗ ๑๐๐ 
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ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา    3

 
 

 

 

 

๑๘ 



๑.๗ ข้อมูลงบประมาณตารางแสดงข้อมูลงบประมาณ (รับ-จ่าย)  

รายการ ยกมา (บาท) รับ (บาท) จ่าย/บาท 

๑. งบบริจาค (สมทบก่อสร้าง) - - - 

๒. เงินอุดหนุนโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - 22,000 22,000 

๓. รายได้สถานศึกษา - - - 

๔. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 0.50 ๒00,๐๐๐ ๒00,00๐ 

๕. เงินสนับสนุนโครงการเรียน
ฟรี ๑๕ ปี 71,320.๑๔ 359,871.14 ๒53,149 

๖. เงินอุดหนุนรายหัว 39,259.64 659,383.3๗ ๕84,215.25 

                                   
 

๑.๘  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบทต้ังบ้านเรือนตามพื้นท่ีของตนเอง  มีประชากร

ประมาณ ๒,๕๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านเรือนและท่ีสวน  ทุ่งนา  อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ การท าบุญ
ประจ าปีตามเทศกาลต่างๆ เช่น  ประเพณีวันลอยกระทง  ประเพณีแข่งเรือ 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีท่ี  ๖  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว  ๔  คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โอกาส  ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับมีความรู้อ่านออกเขียนได้สามารถให้ค าปรึกษาแก่

บุตรหลานได้  ชุมชุนเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และให้ความร่วมมือกันอย่างดี  
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เป็นผลดีต่อการศึกษา
ของบุตรหลาน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพมั่นคง  และมีรายได้ค่อนข้างดีพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ  ให้การ
สนับสนุนทรัพยากรเป็นอย่างดี  และสถานศึกษามีพื้นท่ีกว้างขวาง  มีอาคารสถานท่ีเพียงพอ  ส่งผลให้สามารถพัฒนา
การศึกษาได้อย่างเต็มท่ี 

  ข้อจ ากัดของโรงเรียน  ชุมชนบางส่วนยังมั่วสุมเล่นการพนนัและส่ิงเสพติดท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
เลียนแบบ  การย้ายถ่ินฐานของผู้ปกครอง  ท าให้ผู้เรียน  เรียนไม่ต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  
ผู้ปกครองไม่ได้เป็นแบบอย่างในด้านระเบียบวินัย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมจากบ้านท่ีบ้านน ามาใช้ท่ีสถานศึกษา  
ผู้ปกครองบางคนใช้เทคโนโลยีด้านบันเทิงจนท าให้เกิดปัญหาในครอบครัว  และปัญหาสังคม  ผู้ปกครองบางส่วนมี
อาชีพไม่มั่นคง  รายได้ไม่แน่นอน  มีปัญหาการหย่าร้าง  ผู้เรียนขาดความอบอุ่น  ส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียนและ
สถานศึกษาขาดแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร  นอกจากนี้สถานศึกษาต้ังอยู่ใกล้อ าเภอ  ท าให้ผู้ปกครองบางส่วนส่งบุตร
หลานไปเรียนโรงเรียนเอกชน  และโรงเรียนในตัวเมืองท่ีมีช่ือเสียง  ท าให้จ านวนนักเรียนลดลง 

 
๑๙ 



๑.๙  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

    

มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   /  
มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี   /  
มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ                
                    การเคล่ือนไหว     

  /  

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา                        
และคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

  /  

มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน   /  
มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  รักการอ่านและพัฒนาตนเอง   /  
มาตรฐานท่ี ๗  ผู้เรียนเล่น/ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และช่ืนชมใน

ผลงานของตนเอง 
  

/  

ด้านครู 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

    

มาตรฐานท่ี ๘  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

   / 

มาตรฐานท่ี ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  
/  

ด้านผู้บริหาร 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

    

มาตรฐานท่ี ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ                         

  
/  

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

  
/  

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  
/  

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  /  

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

  
/  

 
 
 
 
 

๒๐ 
 



๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

             ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

  
/ 

 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี   /  
มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา                    
  

/ 
 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห ์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  

  
/ 

 

มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  /   
มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  

/ 
 

มาตรฐานท่ี ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

  
/ 

 

ด้านครู 
มาตรฐานท่ี ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน                        

ท่ีรับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

  
/ 

 

มาตรฐานท่ี ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  
/ 

 

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานท่ี ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร

จัดการ         
 
                 
 

  

/ 

 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการ
บริหารงาน อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

  
/ 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                          
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  
/ 

 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่นมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  
/ 

 

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

  
/ 

 

 
 
 
 

๒๑ 



โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ระดับดี      โดยมีค่าเฉล่ีย   ๘๓.๘๙ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

๑. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าช้ันทุกห้องเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ค้นคว้า 

หาความรู้ทางอินเทอร์เน็ต 
  ๒.  ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการผลิตส่ือการสอน 
  ๓.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอน 
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยโรงเรียนโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โครงการบริการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน กิจกรรม 
อาหารเสริม (นม)  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  มีการตรวจสุขภาพ ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพตามเกณฑ์ 
อนามัย  มีการบันทึกผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามระบบประกันคุณภาพภายใน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์  

๒. สถานศึกษามีภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่น สะอาดปลอดภัย มีอาคารสถานท่ีเพียงพอ มีสนามกีฬาท่ีได้ไมาตรฐาน 
 และมีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน  สถานศึกษาด าเนินตามข้อเสนอแนะของสมศ. เพื่อรักษา
มาตรฐาน ท้ังการรักษาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

  ๓.  ครูมีการพัฒนาตนเองในรอบปีท่ีผ่านมาได้รับการอบรม สัมมนา  ๒๐ ช่ัวโมง และส่วนใหญ่มีความ 
สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔. สถานศึกษามีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัดดีมาก 
 โดยมีแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้  โดยเฉพาะคณิตศาสตร์  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  และวิทยาศาสตร์ ต้องปรับปรุง 

๒. การบริหารหลักสูตรยังด าเนินการไม่ต่อเนื่อง การนิเทศภายในยังขาดขั้นตอนการน าข้อเสนอแนะ 
จากการนิเทศไปแก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอน 
 ๓. ครูส่วนหนึ่งขาดการใช้ผลการประเมินพัฒนาการเรียนการสอน 
  ข้อเสนอแนะ 

๑. ผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระอย่างจริงจัง โดยครูควรน า 
ผลการประเมินมาปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะ 
การสอนซ่อมเสริมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตสาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่าง ๆ ต่อไป 

๒๒ 
 



 ๒.ครูควรใช้ส่ืออย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ไปจัดหาเครื่องมือในการวัดผลประเมินท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับแนวการวัดผลของ สทศ. 

๓.ผู้บริหารต้องนิเทศ  ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลการสอน 
ของครูอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สถานศึกษาควรขอความร่วมมือผู้ปกครองสนับสนุน ส่งเสริมการท าการบ้าน การ
อ่านหนังสือและงานท่ีครูมอบหมายให้ผู้เรียนอย่างจริงจัง และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 
 
 



ส่วนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ     

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานการศึกษา   ระดับขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  :  ดีเลิศ 

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์   มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสถานการณ์โควิค ๑๙ 
ครูจัดการเรียนรู้ให้ เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกับผู้เรียน และได้จัด พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่องและเขียนคล่อง ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเอง พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มี
การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามจุดเน้นของ 
สพป.หนองคาย เขต 1    เรื่อง การขับเคล่ือนคุณธรรมพื้นฐาน และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จัดกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี สร้าง พฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะให้การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยจัด กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง ให้ครูผู้สอน   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา จัดกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน   
ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการส่ือสารในระดับท่ีดีร้อยละ ๙๐ ตามมาตรฐานการอ่านแต่ละ
ระดับช้ัน และมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT)  ท้ังการอ่านออกเสียง 
การอ่านรู้เรื่อง ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ สูงกว่าระดับเขตพื้นท่ี จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และระดับประเทศ
และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถ
ภาษาไทยสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค สังกัด และระดับประเทศ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   และระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในปีท่ีผ่านมา มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักการวางแผน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดมี
ความสามารถและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
 

๒๔ 
 



รู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์แยกแยะส่ิงต่าง ๆ และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ร่วมแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นได้อย่าง สร้างสรรค์ โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยเข้าร่วมประเพณีของท้องถิ่นอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสืบ
สานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี เรียนรู้ เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และ
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยผู้เรียนท่ีจบการศึกษาเข้ารับการศึกษาต่อในสายวิชาชีพและ
สายสามัญร้อยละ 90 นอกจากนี้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัยและพอเพียง เป็นต้นแบบด้านการท า
ความดีมีจิตอาสาต่อสังคมชุมชนจนเป็นท่ียอมรับ และยังสามารถปรับตัวในการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ๑๙
ระบาด ในการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
 
แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๑. ส่งเสริมกิจกรรมการท าโครงงานทุกช้ันเรียน การสอนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
คิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และก่อให้เกิดความมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ความพอเพียงให้สูงขึ้น 

๒. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทุกช้ันเรียน 
๓. ใช้กิจกรรมฝึกสติ สมาธิก่อนการเรียนการสอน 
๔. น้อมน าปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๕. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๖. กิจกรรมส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน 
๗. โครงการสอนซ่อมเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ  : ระดับดีเลิศ 
 
ผลการด าเนินงาน 

การบริหารและการจัดการสถานศึกษาทางโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ มาประยุกต์ใช้โดย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาได้
ร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ความต้องการของ
ผู้ปกครอง ชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ  ๒๕๖๐-๒๕๗๙ แผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีว่า 
“มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ยึดหลัก “บวร” บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษ
กิจพอเพียง ” ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับปรัชญาท่ีว่า “ผู้มีความรู้ในทางท่ีดีเป็นผู้เจริญ”มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครอบคลุมท้ัง ๔ ฝ่ายงาน ได้แก่ ๑. งานด้านวิชาการ ๒.งานบริหารงานบุคคล ๓.งาน
ด้านงบประมาณ ๔.งานบริหารงานท่ัวไป ทุกขั้นตอนมีการจัดโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นตัว
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษา ต้ังค่าเป้าหมายในการพัฒนา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีการควบคุม ก ากับ
ติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการเครือข่ายเครือข่ายสถานศึกษา  มีการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงตามนโยบายและความต้องการของภาคีเครือข่ายมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 

๒๕ 



สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อน าผลมาปรับปรุงในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทุกช้ันเรียนแล้วน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้วางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการคัดกรองผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการ
เรียนรู้ได้ตรงกับความสามารถ จัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ มีการเยี่ยมบ้านร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
ได้รับทุนการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  ทางโรงเรียนสร้างขวัญก าลังคณะครูในการปฏิบัติงานโดย
การจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศจากครูทุกช่วง
ช้ัน จัดท าคู่มือการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ โดยมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรช้ันเรียน ภาคเรียนละ 
๒ ครั้งน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการบริหาร ส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานทางวิชาการ และพัฒนาหาความรู้
อย่างเป็นระบบเพิ่มเติมตลอดเวลาร้อยละ ๑๐๐ และน าความรู้ท่ีได้รับพัฒนาตนเอง นักเรียนและโรงเรียน 

นอกจากนั้นสถานศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมโดยจัดสภาพแวดล้อม ทาง
กายภาพท้ังภายใน ภายนอกและสภาพแวดล้อมทางสังคมให้สะอาดน่าอยู่มีการจัดสวนหย่อม พุทธสถาน  บอก
ทิศทางอาคารเรียนต่าง ๆ และเน้นความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  
มีการจัดข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Classroom การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โควิค 1๙ ด้วย DLTV การใช้ส่ือนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
ห้องเรียนเพื่อ ใช้ประโยชน์คุ้มค่า จัดท าให้มี ห้องคอมพิวเตอร์  มีการใช้จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง มี
ห้องสมุด  จ านวน ๑ หลัง เพื่อให้ครู นักเรียนมาใช้ในการสืบค้นรายงานไว้บริการชุมชนนักเรียนนกัศึกษาท่ัว ๆ ไป 
ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับของชุมชน 

 
ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน 

งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ บางโครงการท่ีโรงเรียนได้เข้าร่วม
หรือได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง แต่ทางโรงเรียนต้องมีความจ าเป็นพัฒนาต่อไป
เนื่องจากเป็นต้นแบบท าให้ผลการด าเนินงานไม่มีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว้เนื่องจากทางโรงเรียนมีงบประมาณ
จ ากัด 
 
จุดที่ต้องการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามท่ีมีการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบแต่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพผู้เรียนต่ ากว่าระดับชาติ ควรปรับปรุงพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานด้วยการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็งและต่อเนื่องและพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

๒๖ 
 



มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  : ระดับดีเลิศ  
 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์   ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีใช้
องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลาง ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จัดหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียน ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ 
การแสดงออก การน าเสนอผลงาน โดยผ่านการจัดท าโครงงานคุณธรรม โครงงานอาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ การ
ท างานเป็นกลุ่ม การสาธิต การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระในการจัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ด าเนิน
กิจกรรม โดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น  สอดแทรกการใช้ระบบสืบค้นอย่างมีคุณธรรม  มีระบบการอ้างอิงท่ีถูกวิธี คณะครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกวันอังคาร คณะ
ครูด าเนินการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  ด้วยเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย  มีการด าเนินการให้คุณภาพ
ของเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการวิจัย  และมีการจัดระบบการวัดประเมินผลโดยการมี
ส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน  มีการใช้เทคโนโลยี  ประกอบการวัดผลประเมินผลข้อสอบออนไลน์มีข้อมูล
ย้อนกลับให้นักเรียนได้ทราบผลทันทีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองหลังจากทราบผลการประเมินแล้ว
นักเรียนสามารถพัฒนาผลงานตามท่ีครูเสนอแนะ  
           โดยการด าเนินการดังกล่าวด าเนินการผ่านกิจกรรมโครงการวิถีพุทธชั้นน า รุ่นท่ี ๑๑ โครงการนวัตกรรมขยะ
ทองค า โครงการฝึกสอนสอบ โครงการภาษาไทยในวัยเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด๑๙ 
โครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ัง ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการผลิตน้ าด่ืมของโรงเรียน โครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ โครงการค่ายภาษาอั งกฤษ  บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดจันทราวาส 
โครงการประกันภายในสถานศึกษาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom การจัดการเรียนการ
สอนทางไกล ในสถานการณ์โควิค 1๙ ด้วย DLTV  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพ ส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษ 
โครงการออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน โครงการพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย   กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมรักการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
  
ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน 

๑.  ครูผู้สอนยังมีข้อจ ากัดในการใช้ส่ือ 
๒. ครูบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญต่อการสอนแบบโครงงาน 

 3. ครูมีภาระงานท่ีได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภารกิจการจัดการเรียนการสอนมาก 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 



สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ :   ดีเลิศ 
  จากผลการด าเนินงาน  โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุป 
ได้ว่า  ระดับ ดีเลิศ  ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑  ผลการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับ ดีเลิศ   มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและจัดการศึกษา  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ    มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
 ท้ังนี้  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหา 
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา สภาพของชุมชน 
ท้องถิ่น  จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ  ดีเลิศ   ผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับ 
ปานกลาง  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน  การส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความ 
สามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี   และมีความประพฤติด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ี ปรากฏ 
ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี ๑  ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผล 
การประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ  ดีเลิศ    สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม
แผนท่ีเกิดจากการท่ีมีส่วนร่วม   ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา   ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร   และบริบทของโรงเรียน 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ใช้ส่ือการเรียนรู้  ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ 
แก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบ 
การประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผล 
การประเมินอยู่ใน ระดับ  ดีเลิศ   โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือ 
ในการวางระบบ  และด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  และมีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนว
ทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลางทุก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริง 
แจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒.ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งเขียนเพื่อ 
ส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา 
ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ 
ในระดับ ดี ผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับปาน
กลาง 
๓.ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกาย 
และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนใน 
เรื่องการรักษาความสะอาด 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร 
และมีวิสัยทัศน์ท่ีดี ในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบ 
อย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามี 
ความต้ังใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีบทบาท 
๒.โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนใช้
เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี  เช่น การประชุมอย่าง 
มีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษาแผนปฏิบัติประจ าปีสอดคล้องกับผลการศึกษา 
 

คุณภาพของผูเ้รียน 
๑.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเน้นความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 
๒.ผู้เรียนฝึกทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ 
ได้อย่างเหมาะสม 
๓.ผู้เรียน ฝึกหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยี 
ให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ 
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนมากขึ้น 
๒.ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี 
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
การศึกษาและขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 



 
 
สภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และด าเนินการและจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการรวบรวมข้อมูลใช้เป็นฐานในการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจมุ่งมั่นในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลา  และความสามารถ 
๒.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโน 
โลยี ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓.ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพ 
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๔.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติ 
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
๒.ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๑-๓ 
ให้สามารถน าเสนออภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม 
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๓.ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ันม.๑-๓ 
ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย  
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการเลียนแบบ 
ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๔.ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิด
วิเคราะห์ หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีให้
มากขึ้นและพัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้จัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
๕.ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
๖.ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
๗.ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 

๓๐ 



 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๑  คณะครูทุกช้ันเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยท าโครงงานและActive 
                                   Learning 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ คณะครูทุกคนจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ คณะครูทุกช้ันเรียนเสริมกิจกรรม English  ในช่ัวโมง โฮมรูมก่อนเรียนคาบแรก 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ คณ ะครูน าผลการวิเคราะห์รายบุคคลมาจัดท ากิจกรรมซ่อมเสริม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การจัดท าการวิจัยช้ันเรียน การสอนแบบ Active  Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 

๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ติดตามผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพฒันาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใน 
 
สถานการณ์โควิด ๑๙ ได้หลากหลายรูปแบบ 
 

๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
 

๕. การจัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุก 
 
ระดับชัน 

๖. ครูมีการจัดท า ID Plan เพื่อเป็นการประเมินตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและ 
 

พัฒนาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 



บรรณานุกรม 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). พระราชบัญญัติการศึกษา 
 แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ  :  พริกหวาน  
  กราฟฟิค, ๒๕๔๗. 

ส านักทดสอบทางการศึกษา. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. การจัดท ารายงานประจ าปี 
 ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
 การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
             จ ากัด,  ๒๕๕๔. 
_______. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ตามกฎกระทรวง 
 ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ  :  
 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๔. 
_______. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของ  
             สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ๒๕๕๙ 
_______. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 
 ภายในของสถานศึกษา. กรงุเทพฯ  :  โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔. 
_______. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
             ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓.  กรุงเทพฯ  :  
              โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,  ๒๕๕๔. 
_______. แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :  
             SAR). ๒๕๕๙ 
_______. แนวทางการประเมินตนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
             และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น     
             พื้นฐาน, ๒๕๖๑. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 
 



 
ส่วนท่ี 4   

ภาคผนวก 
 

         ส าเนาประกาศมาตรฐานสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย 
         ส าเนาค าส่ังต่าง ๆ 
         รายงานสรุปผล..... 
         ส าเนาใบประกาศ/เกียรติบัตร 
         ภาพถ่าย 
         อื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 



 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 
ท่ี    ๒๖     / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

.............................................................................................................. 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘  ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพการภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี ้

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑  นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายวาที  ค าพีระเกษ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางสุภาภรณ์  ถิตย์ประดิษฐ์   กรรมการ 
๑.๔  นางเพียรจิตร์  ใยนนท์   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๕  นางสาวสิรินดา  โคตรชมภู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๖  นางสาวนิภาพร  ทองค าสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
๒.๑  นายวาที  ค าพีระเกษ   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางละเอียด  นามสมบัติ   รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นางศรีสวาท  ทินราช   กรรมการ 
๒.๔  ครูประจ าช้ันทุกคน    กรรมการ 
๒.๕  นางเพียรจิตร์  ใยนนท์   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๖  นางสาวนิภาพร  ทองค าสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๗  นางสาววัชราภรณ์ นวนค าสิงห์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๘  นางสาวอรทัย  รอยนารายณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   
                                      ๓๔ 



มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
      และแก้ปัญหา 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
          ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา        
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 กรรมการประกอบด้วย  

๑. นางพิกุล    ศรีราชเลา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาภรณ์   ถิตย์ประดิษฐ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางวนารี    สุขส าโรง  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาววัชราภรณ์    นวนค าสิงห์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
        ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    กรรมการประกอบด้วย 
       ๑.  นางละเอียด  นามสมบัติ  ประธานกรรมการ 
        ๒.  นางบษุบา  ค าเติม   รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นางศรีสวาท  ทินราช   กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการของสถานศึกษา 
๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
                                                ๓๕ 



๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   กรรมการประกอบด้วย  

๑. นายวาที  ค าพีระเกษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายพัฒนพงค์  พรรคพวก  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววิภารัตน์   สีดา   กรรมการ 

  ๔  นางสาวอรทัย   รอยนารายณ์  กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
      มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    ๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  กรรมการประกอบด้วย  

๑. นางอุดมพร  โคตรชมภู  ประธานกรรมการ 
๒. นางเพียรจิตร์  ใยนนท์   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสิรินดา   โคตรชมภู  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนิภาพร   ทองค าสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุตามแนวทางการด าเนินงานการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวด าเนินงานดังนี ้

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ 
 ๒. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามมาตรฐานตัวบ่งช้ี ท่ีเกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

๓. ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
โรงเรียน 

๔. ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม๒๕๖๔ 
ท้ังนี้  ต้ังแต่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
     
          (  นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์  
 
    ๓๖ 



 
ประกาศโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค ์

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จาการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี   ๒ /
๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๓  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดอนก่อ
โนนสวรรค์ มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

                                           (ลงช่ือ)   
 

             (นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                     ๓๗ 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
ค่า 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่า 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๘๔.๓๘ ดีเลิศ ๘๘.๓ ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๗๗.๕ ดี ๘๒.๖ ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ๘0 ดีเลิศ ๙๑ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

๘0 ดีเลิศ ๘๒ ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 ดี ๗๒ ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ๘0 ดีเลิศ ๘๕ ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 ดี ๗๖ ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๘0 ดีเลิศ ๙๐ ยอดเยี่ยม 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๙๑.๒๕ ยอดเยี่ยม ๙๔ ยอดเยี่ยม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 9๐ ยอดเยี่ยม ๙๓ ยอดเยี่ยม 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 9๕ ยอดเยี่ยม ๙๖ ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 9๐ ยอดเยี่ยม ๙๒ ยอดเยี่ยม 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 9๐ ยอดเยี่ยม ๙๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 85 ดีเลิศ ๘๗.๓ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 85 ดีเลิศ ๙๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85 ดีเลิศ ๘๘ ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๘5 ดีเลิศ ๘๗ ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 85 ดีเลิศ ๘๗ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๘5 ดีเลิศ ๘๖ ดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๘5 ดีเลิศ ๘๖ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 85 ดีเลิศ ๘๘ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘5 ดีเลิศ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๘5 ดีเลิศ ๘๕ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘5 ดีเลิศ ๘๕ ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘5 ดีเลิศ ๙๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

๘5 ดีเลิศ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๘๔.๘ ดีเลิศ ๘๗.๘ ดีเลิศ 
 
 

๓๘ 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี ้
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

ตารางเทียบเคียง 
             ระดับคุณภาพ            ค่าร้อยละ 

      ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม ๙๐ – ๑๐๐ 

      ระดับ ๔  ดีเลิศ ๘๐ – ๘๙ 

      ระดับ ๓  ดี ๗๐ – ๗๙ 

      ระดับ ๒  ปานกลาง ๕๐ – ๖๙ 

      ระดับ ๑  ก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 

และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.............................................................................................................. 

 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีก าหนดให้สถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพฒันาสถานศึกษานั้น 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนท่าบ่อจึงขอประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 

๑. นางสาวญาฐิษตา  วงศ่ก่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์    ประธานกรรมการ 
๒. นาย ประเสริฐ   อันภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก       กรรมการ 
๓. นางสาวเพียรจิตร์  ใยนนท์ ครู คศ.๓         กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง มีหน้าท่ี 
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 

๑ ครั้ง และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดท า 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

                                
                                                  
                                                  (  นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ  ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 
 

     ๔๐ 

 



 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์   อ าเภอศรีเชียงใหม ่  จังหวัดหนองคาย 
ท่ี ……………………………………………. วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
เร่ือง   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 
  

    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
โรงเรียนท่าบ่อได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๓ 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    บัดนี้  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อ
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนดอน
ก่อโนนสวรรค์ต่อรายงานเล่มนี้ เพื่อน าไปด าเนินการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบเป็นล าดับต่อไป    
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
          - ทราบ 
          - เห็นชอบ   
 
 
                                                                                               
              
              (  นายเข็มชาติ  จันทิมา  )            (นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                            ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 
             โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์  
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ผลงานผู้บริหาร 
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ผลงานครูผู้สอน 
 
 
 

๕๓ 
 



 

 
 
 
 

         
 
 

ผลงานนักเรียน 
 
 
 

๕๔ 

 



 

 

 

 

ประชุมจัดท า SAR 
 

๕๕ 



 
 


