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     โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
อ าเภอหนองกุงศรี    จังหวดักาฬสนิธุ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



ค าน า 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  
โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบ
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานท่ีก ากับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ได้สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็น
ข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมภูฮงัพฒันวิทย ์ในปีการศึกษา 
2564 ต่อไป 
    

                                                                                   ลงช่ือ 
                                      (นายธนัฐ  มาตชรา) 

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย ์

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลครูและบุคลากร 
ข้อมูลนักเรียน 
สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ 
สภาพชุมซนโดยรวม 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น และความต้องการการช่วยเหลือ 
จุดเด่น 
จุดควรพัฒนา 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมภูฮังพฒันวิทย ์
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมภูฮังพฒันวิทย์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ค าส่ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  2562 
 

 
 
 



ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.  ข้อมูลท่ัวไป 

โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย ์(อักษรย่อ  ม.ภ.ว.)  Matthayomphuhungphatthanawit  
ต้ังอยู่บ้านภูฮัง หมู่ท่ี 3 ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์   
โทร  043-010184      E-mail :  phuhungschool@gmail.com 
เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

บนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติดงมูล มีเนื้อที่ท้ังหมด 34 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ตามประกาศกรมป่าไม้ 
ฉบับท่ี 226/2537 ลงวันท่ี 13 กันยายน  พ.ศ. 2537 เปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2534  ซึ่งเป็น
โรงเรียนสาขาของโรงเรียนดงมูลวิทยาคม มีนายบุญล้ า  ส าราญกิจ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนดงมลูวิทยาคม
เป็นผู้ดูแลสาขาและอาศัยบุคลากร จากโรงเรียนแม่เป็นครูช่วยสอน 

ปีการศึกษา 2538 มีค าส่ังแต่งต้ัง นายสรรทัศน์ ปทุมชาติ ต าแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนดงมลู
วิทยาคม เป็นผู้ดูแลสาขามีบุคลากรเป็นอาจารย์ประจ าโดยต าแหน่ง 4 คนครูอัตราจ้าง 2 คนนักเรียน 223 คน 

ปีการศึกษา 2539 วันท่ี 30 เมษายนพ.ศ 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังให้เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่ือว่าโรงเรียนมัธยมภฮูังพัฒนวิทย์ สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและแต่งต้ังให้ นายประจักษ์ ภูพันใบ ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมูลวิทยาคม รักษาการใน
ต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมภูฮงัพฒันวิทย์อีกต าแหน่งหนึ่ง และในปีงบประมาณพ.ศ 2540 กรมสามัญ
ศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ แบบ ก ข ค และอาคารประกอบ  

ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษา มีค าส่ังแต่งต้ังนายสรรทัศน์ ประทุมชาติ ต าแหน่งอาจารย์ 2 
ระดับ 5 โรงเรียนดงมูลวิทยาคมมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมภูฮงัพฒันวิทย์ ตามค าส่ังกรมสามัญ
ศึกษาท่ี 2280/2540  ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม พ.ศ. 2540  ปีการศึกษา 2541  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญ
ศึกษาให้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับค าส่ังจากกรมสามัญศึกษาให้
ปรับเล่ือนต าแหน่งผู้บริหารเป็นต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  

ปีการศึกษา 2543 กรมสามัญศึกษาได้มีค าส่ังแต่งต้ังให้ นายเสงี่ยม ศรีพอ มาด ารงต าแหน่งอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ ต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2543 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
โยธาธิการส่ังจ่ายผ่าน อบต.ดงมูล จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนหลวงเข้าสู่โรงเรียนความยาว 650 
เมตร กรมสามัญศึกษามีค าส่ังท่ี 979/2545 เรื่องเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการครู ส่ัง ณ วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 
2545 เล่ือนและแต่งต้ัง นายเสงี่ยม ศรีพอ จากต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 
28 ธันวาคม พ.ศ.2543 



  ปีการศึกษา 2547 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ได้มีค าส่ังท่ี 549/2547 ลงวันท่ี 21 
ธันวาคม พ.ศ.2547 ให้นายธีระ  ลูกอินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ มาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2548  จนถึงวันท่ี 29 
ตุลาคม พ.ศ.2555 
  ปีการศึกษา 2555 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ได้มีค าส่ังท่ี 57/2555 ลงวันท่ี 15 
ตุลาคม พ.ศ.2555 ให ้นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแสง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมภูฮังพฒันวิทย์ เมื่อวันท่ี 
15 ตุลาคม พ.ศ.2555 
  ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ได้มีค าส่ังท่ี 546/2559 ลงวันท่ี 
15 ตุลาคม พ.ศ.2559 ให้นายธนัฐ  มาตชรา รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมภูฮังพฒันวิทย์ เมื่อวันท่ี
1 ธันวาคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน 

อยู่ห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  ประมาณ  75   กิโลเมตร  อยู่ห่างจาก      
ตัวอ าเภอหนองกุงศรี ประมาณ   20   กิโลเมตร  มีพื้นท่ีติดต่อกับต าบลนาตาล  อ าเภอท่าคันโท 
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 

โรงเรียนภูฮงัวิทยาคาร   ต าบลดงมูล  อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนส าราญ-ประภาศรี  ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร  ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกงุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนบ้านโนนอ านวย    ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ค าขวัญ 
มีวินัย  ใจซื่อสัตย์  เคร่งครัดคุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา  รักษาส่ิงแวดล้อม  เก็บออมไว้ใช้ในอนาคต 
 

คติพจน์ 
ปัญญา  นราน   รตน   (ปัญญา-นะรานงั-ระตะนงั)  หมายถึง  “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” 
 

สัญลักษณ์  (อิเลคตรอน  ภูเขา  แม่น้ า) 

อิเลคตรอน  หมายถึง  การศึกษาท่ีไม่หยุดนิ่ง  คือการศึกษาตลอดชีวิต 
ภูเขา  หมายถึง   การศึกษาท าให้คนแข็งแกร่ง 
แม่น้ า  หมายถึง  การศึกษาท าให้ชีวิตสุขสบาย 
 

สีประจ าโรงเรยีน  เทา-ชมพู 
สีเทา  หมายถึง  สีแห่งความเป็นกลาง 
สีชมพู  หมายถึง  สีแห่งความส าเร็จ  สีแห่งความสุข 



เอกลักษณ์โรงเรียน 
 สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เรียบง่าย 
 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
 เก็บออมไว้ใช้ในอนาคต 
 

วิสัยทัศน์ 
 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาครูให้มีสมรรถนะ 
การสอน  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานความพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1.  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อย่าง

ท่ัวถึง 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีค่านิยมหลัก
ของคนไทย  12  ประการ  รู้จักอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3.  ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สร้างสรรค์นวัตกรรม  น าส่ือ
เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.  พัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมและบูรณาการให้เครือข่าย
การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย 

1.  นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามหลักสูตรและช่วงวัย  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  
21  อย่างมีคุณภาพ 

2.  นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพและเสมอภาคตามความ
เหมาะสม 

3.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีค่านิยมหลักของคน
ไทย  12  ประการ  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.  นักเรียนเห็นคุณค่า  รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5.  ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สร้างสรรค์นวัตกรรม  น าส่ือเทคโนโลยีมา

พัฒนาการสอน  แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้วยการวิจัย 
6.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความพอเพียง  มีการบูรณา

การเครือข่ายการศึกษาและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 



แผนผังโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายประกอบแผนผัง 
1  อาคาร  ก  10  สนามบาสเกตบอล  19 ศาลาเอนกประสงค์ 
2  อาคาร  ข  11  สระน้ า   20 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
3  อาคาร  ค  12  เสาธง   21 ป้ายโรงเรียน 
4  ห้องน้ า  13  ฐานพระพุทธรูป         22 ถังรองรับน้ าฝน 
5  ถังเก็บน้ า  14 อาคารเรียนกึ่งถาวร   
6  บ้านพักภารโรง   15 สนามวอลเล่ย์บอล  
7  บ้านพักครู  16  โรงอาหาร 
8  หอถังประปา  17. โรงจอดรถ 
9  สนามฟุตบอล  18  เรือนพยาบาล   

 
 



2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
2.1)  จ านวนบุคลากร(ข้อมูล  10  มิถุนายน  2563) 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

ครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

 

เจ้าหน้าท่ี 
อื่นๆ 

รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 
2563 1 13 3 1 1 1 20 

 

 
 

2.2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
ปีการศกึษา 2563

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/อันดับ วุฒิ/วิชาเอก 
1 นายธนัฐ                   มาตชรา ผู้อ านวยการ /ค.ศ.3 ค.ม.การบริหารการศึกษา 
2 นางยุวดี                   จันทะรัง ครู ค.ศ.3 ค.บ.ภาษาไทย 
3 นายศักดิ์ดา               ภูกองชนะ ครู ค.ศ.3 วท.บ.เคมี/ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
4 นายกฤษฏฐากร          ราชบัณดิษฐ์ ครู ค.ศ.1 วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ 
5 นางสุฎาวัลย์              เดชรักษา ครู ค.ศ.1 ค.บ.การงานอาชีพ 
6 นางสาววิระนุช           ศรฤทธิ์ ครู ค.ศ.2 ศป.บ.นาฏยศิลป์ 
7 นางสาววรินทร    พรหมสาขา  ณ สกลนคร ครู ค.ศ.2 ศศ.บ.การส่ือสารมวลชน 

8 นางสาวอรพรรณ         ดวงจันทร์ ครู ค.ศ.2 
ศศ.บ.ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์
ศิลป์) 



 
แผนภูมิแสดงจ านวนข้อมูลบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา   

ข้อมูล  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  2564 

 

 
 

5%

76%

9%

10%

วุฒกิารศกึษาสูงสุดของบุคลากร

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

9 นายสถาพร                พลลาบ ครู ค.ศ.1 ค.บ.คณิตศาสตร์ 
10 นางสาวเบญจลักษณ์     รายะนาคร ครูผู้ช่วย ศษ.บ.ภาษาจีน 
11 นายธวัชชัย                สมีนาง ครู ค.ศ.1 ศษ.บ.พลศึกษา 
12 นางสาววิมลณัฐ           เข็มทอง ครูผู้ช่วย ศษ.บ.ชีววิทยา 
13 นางสาวเสาวนิตย์         ชวนชัยลึก พนักงานราชการ ค.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
14 นายวุฒิธรรม               แก้วบุญไส ครูผู้ช่วย ค.บ.คอมพิวเตอร์ 
15 นางนภชา                  มานิตชย์สาร ครูผู้ช่วย ค.บ.ภาษาอังกฏษ 
16 นายวัชรินทร์              ราชฤทธิ์ พนักงานราชการ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ 
17 นางสาวพรรณพิณ        คูนาค า พนักงานราชการ ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
18 นายภควัต                  ปู่หลุ่น ครูอัตราจ้าง ค.บ.ฟิสิกส์ 
19 นายกรเพชร                ดวงวิชา ครูธุรการ  
20 นายวิชวน                  สิงสุธรรม ช่างไฟฟ้า  4 ม.6 



3.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2563  ของปีการศึกษา  2563) 

 
ชั้น 

จ านวนนักเรียน(คน) จ านวนห้อง 
ชาย หญิง รวม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 13 23 36 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 27 27 54 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 20 13 33 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 13 13 26 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 8 11 19 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 9 7 16 1 

รวม 90 94 184 9 
 

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2563
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ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  6 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  7

ชาย หญิง



 3.1)  ตารางเปรียบเทียบข้อมูลนักเรียน  ม.1-ม.6  ปีการศึกษา  2562  และ  ปีการศึกษา  2563 

ชั้น ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 57 36 -21 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 36 54 +18 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 37 33 -4 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 19 26 +7 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 19 19 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 20 16 -4 

รวม 187 184 -4 
 

กราฟเปรียบเทียบข้อมูลนักเรียน  ม.1-ม.6  ปีการศึกษา  2562  และ  ปีการศึกษา  2563 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  5 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  6 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  7

ปี กศ.62 ปี กศ.63



4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน รวม x  

 
S.D. 

จ านวน
นักเรีย
นท่ีได้
ระดับดี
(3) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรีย
นท่ีได้
ระดับดี
(3) ขึ้น

ไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส      

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 471 146 156 155 105 54 27 8 30 31 1122 3.18 0.90 773 68.89 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 570 219 211 183 179 81 82 77 35 199 1602 2.93 1.13 1000 62.42 

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 370 204 173 113 98 50 67 25 2 52 1100 3.03 1.02 747 67.91 

4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 385 174 148 99 106 56 52 10 16 16 1030 3.10 0.97 707 68.64 

5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 249 109 151 108 90 31 19 20 10 9 777 3.02 0.96 509 65.51 

6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 280 77 86 87 44 19 15 0 0 0 608 3.28 0.83 443 72.86 

รวม 2325 929 925 745 622 291 262 140 93 307 6239 3.07 1.00 4179 66.98  
ร้อยละ 37.27 14.89 14.83 11.94 9.97 4.66 4.20 2.24 1.49 4.92       

 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามระดับชั้น 

ระดับ  3  ข้ึนไป 
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ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6



 
 
 

    

รายวิชา ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563 ผลต่าง 2562-2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 65.12 68.89 +3.77 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 60.65 62.42 +1.77 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 65.86 67.91 +2.05 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 68.09 68.64 +0.55 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 73.46 65.51 -7.95 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 55.46 72.86 +17.40 

รวมเฉลี่ย 64.77 66.98 +2.27 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   
ปีการศึกษา 2562-2563 

 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562-2563 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562 
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ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563



 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 
2563 

 รวม 
   - 
   x 

 
 
 

S.
D 

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ  

3 
 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ  

3  
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 70 65 97 85 66 39 29 13 4 19 464 2.65 0.97 232 50.00 

คณิตศาสตร ์ 119 97 75 99 109 77 83 14 1 55 673 2.53 1.06 291 43.24 

วิทยาศาสตร ์ 252 212 194 198 171 56 48 36  46 1167 2.83 0.99 658 56.38 

สังคมฯ 538 239 262 154 107 41 27 43 31 55 1411 3.16 0.96 1039 73.64 

สุขศึกษาฯ 508 74 36 21 14 1 4 2 10 28 660 3.77 0.54 618 93.64 

ศิลปะ  240 30 20 10 9 2 2  24 28 313 3.75 0.56 290 92.65 

การงานอาชีพ 291 94 85 24 20 3  1 6 28 518 3.58 0.60 470 90.73 

  ภาษาอังกฤษ 307 118 156 154 126 72 69 31 17 48 1033 2.83 1.07 581 56.24 

รวม 2325 929 925 745 622 291 262 140 93 307 6239 3.07 1.00 4179 66.98 

ร้อยละ 37.27 14.89 14.83 11.94 9.97 4.66 4.20 2.24 1.49 4.92      

ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
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รายวิชา ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2563 ผลต่าง 2562-2563 

ภาษาไทย 66.29 50.00 -16.29 

คณิตศาสตร์ 32.94 43.24 +10.30 

วิทยาศาสตร์ 55.80 56.38 +0.58 

สังคมศึกษาฯ 77.11 73.64 -3.47 

สุขศึกษาและพลศึกษา 84.10 93.64 +9.54 

ศิลปะ  86.12 92.65 +6.53 

การงานอาชีพ 83.98 90.73 +6.75 

  ภาษาอังกฤษ 44.56 56.24 +11.68 

รวมเฉลี่ย 64.62 66.98 +2.36 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2563 
       

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562-2563 
 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562-2563 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 50.51 26.12 31.88 28.24  
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 53.47 23.69 28.92 31.71  
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 55.18 25.82 30.17 34.14  
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38  

 

 

 

 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3      
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
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แผนภมูแิสดงคะแนน O-NET ปีการศกึษา 2563 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด คะแนนเฉล่ีย สงักัด สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ



รายวิชา ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 
ผลต่าง 

2561-2562 
ปี กศ. 2563 

ผลต่าง  
2562-2563 

ภาษาไทย 44.81 58.52 +13.31 50.51 -8.01 

คณิตศาสตร์ 25.52 23.24 -2.28 26.12 +2.88 

วิทยาศาสตร์ 29.81 32.48 +2.67 31.88 -0.60 

ภาษาอังกฤษ 25.24 32.19 +6.95 28.24 -3.95 

รวมเฉลี่ย 31.35 36.61 +5.26 34.19 -2.42 
 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ปีการศึกษา  2561-2562-2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
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 คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 39.90 23.13 31.21 36.10 21.88 

 คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 40.30 21.92 29.92 34.60 24.84 

 คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 

 คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สงัคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด คะแนนเฉล่ีย สงักัด สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 



ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6       

รายวิชา ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562 
ผลต่าง  

2561-2562 
ปี กศ. 2563 

ผลต่าง 
2562-2563 

ภาษาไทย 39.75 32.58 -7.17 39.90 +7.32 

คณิตศาสตร์ 19.83 17.92 -1.91 23.13 +5.21 

วิทยาศาสตร์ 27.23 24.50 -2.73 31.88 +7.38 

สังคมศึกษา ฯ 34.43 32.25 -2.18 36.61 +3.85 

ภาษาอังกฤษ 20.27 23.54 +3.27 21.88 -1.66 

รวมเฉลี่ย 28.30 26.16 -2.14 30.44 +4.28 
 

 

 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ปีการศึกษา  2561-2562-2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
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 อาคารเรียนจ านวน …4..…หลัง อาคารอเนกประสงค์จ านวน …...3......หลัง บ้านพักครู....3.....หลัง 
ส้วม…3...หลัง  ลานกีฬาอเนกประสงค์....1...สนาม  สนามฟุตบอล….1..สนาม สนามวอลเลย์บอล …1..สนาม   
สนามบาสเกตบอล …1…สนาม สนามเปตอง.....1....สนาม ถังเก็บน้ า...4....ถัง  รั้วลวดหนาม....2....อัน 
ถนนคอนกรีต....2...เส้น 
 

6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุด  จ านวน  1  ห้อง  จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน จ านวน....
184....คน  เฉล่ีย.......102..........คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ......55.43..........ของนักเรียนท้ังหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน ………2………. ห้อง 
จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษาท่ีรายงาน  จ านวน....184....คน  เฉล่ีย
.......92..........คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ......50.00..........ของนักเรียนท้ังหมด 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน ………1………. ห้อง 
จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน จ านวน....184....คน  เฉล่ีย.......98..........คนต่อวันคิดเป็น
ร้อยละ......54.44..........ของนักเรียนท้ังหมด 
   ห้องอาเซียนศึกษา  จ านวน...........1...........ห้อง 
จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องอาเซียนศึกษา ในปีการศึกษาท่ีรายงาน จ านวน....188....คน  เฉล่ีย.......70..........คนต่อ
วันคิดเป็นร้อยละ......37.23..........ของนักเรียนท้ังหมด 
   ห้องพยาบาล  จ านวน...........1...........ห้อง 
จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องพยาบาล  ในปีการศึกษาท่ีรายงาน จ านวน....40....คน  เฉล่ีย.......3..........คนต่อ 
วันคิดเป็นร้อยละ......7.5..........ของนักเรียนท้ังหมด 
   ห้องประชาสัมพันธ์  จ านวน...........1...........ห้อง 
จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ  ในปีการศึกษาท่ีรายงาน จ านวน....184....คน   
เฉล่ีย.......20..........คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ......10.86..........ของนักเรียนท้ังหมด 
   แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ  จ านวน...........1...........ห้อง 
จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ  ในปีการศึกษาท่ีรายงาน จ านวน....184....คน  เฉล่ีย
.......60..........คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ......32.60..........ของนักเรียนท้ังหมด 
   สวนป่าอนุรักษ์  จ านวน...........1...........ผืน 
จ านวนนักเรียนท่ีใช้สวนป่าอนุรักษ์  ในปีการศึกษาท่ีรายงาน จ านวน....188....คน  เฉล่ีย.......77..........คนต่อ
วันคิดเป็นร้อยละ......40.96..........ของนักเรียนท้ังหมด 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน .........25...........เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน .........22.........เครื่อง   
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ........22.........เครื่อง 



   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ………..3………. เครื่อง 
จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  จ านวน.....184.......คน  
เฉล่ีย.......120..........คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ......65.21..........ของนักเรียนท้ังหมด    
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ล าดับที่ แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนคน/วัน 
คิดเป็นร้อยละ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 55.43 

2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     50.00 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     54.44 
4. ห้องอาเซียนศึกษา 37.23 
5. ห้องพยาบาล 7.50 
6. ห้องประชาสัมพันธ์ 10.86 
7. แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ 32.60 
8 ส่วนป่าอนุรักษ์ 40.96 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
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ล าดับที่ แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
คิดเป็นร้อยละ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. อนุสรณ์สถานนักรบประชาชนดงมูล 10.38 

2. วัดป่าภูผาสวรรค์ 18.67 
3. วัดเกาะภูฮังวราราม 17.23 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงมูล 20.45 
5. เทศบาลต าบลดงมูล 10.90 
6. วัดภูดานไห 7.45 
7. ศูนย์ท่องเท่ียวสวนภูตะวัน 7.45 
8. อุโมงค์ผันน้ าห้วยพะยัง 7.45 
   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
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แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
   6.1 ช่ือ-สกุล....นางยุพิน  วงค์ชารี.... ให้ความรู้เรื่อง การทอเส่ือกก 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………2…………..ครั้ง/ปี 
   6.2 ช่ือ-สกุล........นางยุพิณ  นามวิเศษ....... ให้ความรู้เรื่อง การปลูกผักอินทรีย์ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน……………2………..ครั้ง/ปี 
   6.3 ช่ือ-สกุล........น.ส.ทิพย์สุดา  แสนวันดี....... ใหค้วามรู้เรื่อง การท าขนมเค็กเบเกอรี่ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน……………2………..ครั้ง/ปี 
   6.4 ช่ือ-สกุล........นายอนันต์  ปัดสุวรรณ....... ให้ความรู้เรื่อง การเล้ียงปลาดุก 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน……………2………..ครั้ง/ปี 
   6.5 ช่ือ-สกุล........นายสุดใจ  นาทันลิ....... ให้ความรู้เรื่อง การปลูกเห็ด 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน……………2………..ครั้ง/ปี 
 

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นบ้านเรือนชนบท  มีประชากรประมาณ 1,250  คน  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร  วัดเกาะภูฮัง  วัดป่าภูผาสวรรค์  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูฮัง  อาชีพหลักของชุมชน คือ  เกษตรกร และรับจ้าง  ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ  ประเพณีบุญบั้งไฟ  
ประเพณีบุญทอดกฐิน  ประเพณีงานลอยกระทง  เป็นต้น 
 2) ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ( ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ) 
อาชีพหลัก คือ  เกษตรกร และรับจ้าง  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้เฉล่ียต่อครอบครัวต่อเดือนไม่เกิน  
30,000  บาท  ประชากรร้อยละ  98  จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  3  คน 

3) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรยีน 
จุดอ่อน 

ฐานะครอบครัวของนักเรียนค่อยข้างยากจน  ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง  พ่อแม่ท างานต่างจังหวัด  
นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่  ย่า  ตา  ยาย  หรือญาติ  ท าให้นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ในการอบรม
เล้ียงดู 
จุดแข็ง 
 ชุมชน  ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรยีนเป็นอย่างดี  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ชุมชน  ปราชญ์
ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัดซึ่งเป็นสถานท่ีอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 
โอกาส 

โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตรการเรียนสายอาชีพ เปิดโอกาสในการศึกษาตามความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน  ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภายนอกให้ความร่วมมือในการพัฒนา นักเรียน ส่งผลให้นักเรียน



พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มีการประสานงานกบั
หน่วยงานภายนอก  และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี โรงเรียนมีเขตบริการหลาย
หมู่บ้าน  เช่น  บ้านภูฮัง  บ้านโคกกลาง  บ้านไทรทอง  และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนอกเขตพื้นท่ี
บริการ  เช่น  บ้านโนนอ านวย  และบ้านห้วยยางดง  
อุปสรรค  

สภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  และครอบครัวแตกแยก  หย่าร้าง  ไม่มีเวลาดูแล
บุตรหลานเท่าท่ีควรเนื่องจากต้องท างาน  และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา  การ
เปล่ียนแปลงชุมชน และสังคมส่งผลให้นักเรียนมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่ดี ชุมชนเป็น
พื้นท่ีเส่ียง  มีปัญหายาเสพติดในชุมชน  มั่วสุมอบายมุข  การพนัน  และส่ิงยั่วยุ  เช่น  ร้านเกม นักเรียนใช้
เทคโนโลยีไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควรและการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนท าให้มีพฤติกรรมเส่ียง  เช่น   เรื่อง
ชู้สาว  ติดเกม  ขาดสมาธิในการเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 



 

   โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

ดีเลิศ   

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ   
 

 1. กระบวนการพัฒนา 
      โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ มีกระบวนการพฒันาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่ จัดการศึกษาให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาครูให้มีสมรรถนะการสอน  บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานความพอเพียง  โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างรอบด้าน  ด้านการงานอาชีพ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษและภาษาจีน มี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย รวมทั้งส้ิน 42 โครงการ เช่นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โครงการยกระดับคุณภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และSTEM   โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และห้องสมุดโรงเรียน  โครงการ 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา  โครงการพิเศษ  เช่น  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา  โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School)  โครงการธนาคารโรงเรียน  โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เน้นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง การส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน  และการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกสัปดาห์  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  ตามค่า
เป้าหมายท่ีก าหนด   



 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การส่ือสาร และการคิดค านวณโดยจัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บันทึกการอ่าน จัดท าหนังสือเล่ม
เล็ก โครงการสอนเสริมนักเรียนหลังเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
และท าให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีน กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาทุกวัน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ด้วยโครงการพัฒนาการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ ท่ี
เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  การเรียนสะเต็มศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ ด้วยการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แนว
สะเต็มศึกษา และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการประกวดส่ิงประดิษฐ์แนวสะเต็ม 
และการประกวดโครงงาน พฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อให้
ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet 
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ
และวิธีการหลากหลาย และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะอาชีพ  
จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนวัดความถนัดทางอาชีพและจัดท า Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้วยโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมไทย  
โครงการป้องกันและแก้ไขสารเสพติดในสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(เลือกตั้ง / 
สภานักเรียน)  โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรม ลส.-นน.-รด.)  โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
(นักเรียนพิการเรียนร่วม)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร  ซึ่งเป็นการส่งเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข จัดแบ่งเขตพื้นท่ีให้
นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด แต่งต้ังให้ทุกห้องเป็นเวรท าความสะอาดห้องน้ านักเรียน 
ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการกีฬาสีภายใน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ด้วยโครงการสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย  ภูมิปัญญา 
เทคโนโลยีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี 



วัฒนธรรม และวันส าคัญท้องถิ่นในชุมชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมชุมนุม
ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรม กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี การแข่งขันกีฬาสีภายในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้หน้าท่ีพลเมือง  ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน และ
ประสานงานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อแปรผล จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนท่ีมี
ภาวะทุพโภชนาการท้ังขาดและเกิน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพล
ศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด้วย อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าวัยรุ่น
ต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน กิจกรรมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ(Urine Tests)  อบรมป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร การจัดการเรียนรู้เพศวิถี กิจกรรมชมรม To Be Number 1  จัดการเรียนการสอน
บูรณาการความรู้กับการอบรมสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในระหว่างการจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัยคุกคามและอันตรายทาง social-network เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตท่ีมิตร
กับส่ิงแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า ร่วมกับชุมชน  การคัดแยกขยะ ด้วย
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  กิจกรรมดูแลเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน 
โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ได้รับคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี(Best Practice) ระดับดี ด้านกระบวนการปลูก
จิตส านึกรักษ์และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ขยะ พลังงาน น้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) ภายใต้การ
ขับเคล่ือนกระบวนการปลูกจิตส านึกรักษ์และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ตามแนวทางโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลโรงเรียน
ปลอดขยะ(Zero Waste School) ดีเด่น ระดับ เหรียญเงิน การคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดี(Best Practice) ผลงาน 
นวัตกรรม ด้านการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์โรงเรยีนมัธยมภู
ฮังพัฒนวิทย์เป็นสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพฒันวิทย์ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา
(วันมาฆบูชา)ประจ าปี  2563  ณ  วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอ
กาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  จากวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหากุฏราช
วิทยาลัย  และโรงเรียนมัธยม 
ภูฮังพัฒนวิทย์เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านสาธาณสุขประเภทโรงเรียน GREEN  and  CLEAN  ดีเด่น  ระดับ 
อ าเภอหนองกุงศร ี
 

2. ผลการประเมิน 
       โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี ้



ตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
               ท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณ           

80 50.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

75 60.35 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75 68.69 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

75 68.04 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 66.98 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 65 65.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 จากตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย  จ านวน  1  ประเด็นพิจารณา  คือ  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 5 ประเด็นพิจารณา คือ  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ
การด าเนินงานแล้ว 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
  
ตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
               ท่ี 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 



 
 จากตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา  ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 
ประเด็นพิจารณา  
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ท้ัง 10 ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ 
               ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  
 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน 

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ           ต่ ากว่าเป้าหมาย 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ต่ ากว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ต่ ากว่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ ากว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ยอดเยี่ยม 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 75 65.45 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 75 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 87.21 สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 



มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน 

รายประเด็น 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

  
จากตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ท้ัง 10 ประเด็นพิจารณาด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน  4 
ประเด็นพิจารณา  และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 6 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้วต่ ากว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผลการด าเนินงาน  มีดังนี้   

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณ  ในภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ  50.00  จากค่าเป้าหมายร้อยละ  80 ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ม.1-ม.6  ท่ีได้ผลการประเมินระดับ  3  ขึ้น
ไป  พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนนักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และผ่านการเกณฑ์การ
ประเมินตามระดับช้ัน  นักเรียนสามารถเขียนส่ือสารได้อย่างสร้างสรรค์  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องจากการ
บันทึกความรู้ได้  นักเรียนน าเสนอผลงาน/รายงานกลุ่มหน้าช้ันเรียน การเขียนส่ือความอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินรายวิชาตามท่ีครูก าหนด  โดยสังเกตได้จาก  แบบประเมินการอ่าน การเขียนของแต่ละ
ระดับช้ัน  แบบประเมินการพูดเล่าเรื่องจากการเขียนบันทึก  แบบประเมินการเขียนบันทึกรายบุคคล  แบบ
ประเมินการน าเสนอช้ินงาน/ผลงาน รายงานกลุ่ม การเขียนส่ือความอย่างสร้างสรรค์แบบสรุป/รายงานการ
น าเสนอช้ินงาน/ผลงานของนักเรียน  ผลงาน ช้ินงานของนักเรียน  ได้แก่  บันทึกการอ่าน  หนังสือเล่มเล็ก  
บันทึกเขียนตามค าบอก  สมุดเขียนสะกดค าของนักเรียน  ผลงานเขียนสร้างสรรค์ของนักเรียน  เรียงความ  
งานเขียนสร้างสรรค์  บันทึกความคิด  ภาษาไทย  ผลรางวัลสนับสนุน   

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา  คิดเป็นร้อยละ  60.35  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  75  ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย  หลักฐาน
เชิงประจักษ์  ได้แก่  แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  ของนักเรียน  ม.1-ม.6  ท่ีได้ผลการ
ประเมินระดับ  3  ขึ้นไป  แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด  
ผลงานนักเรียนได้แก่  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงาน 



 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  68.69  จากค่าเป้าหมาย
ร้อยละ  75 เมื่อเทียบกับเป้าหมายท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ ยังต่ ากว่าเป้าหมาย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน  ม.1-ม.6  ผลงานเชิงประจักษ์   
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  
68.04   จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับเป้าหมายท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ ยังต่ ากว่าเป้าหมาย  ผลงาน 
เชิงประจักษ์  ได้แก่    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์  ของนักเรียน ม.1-ม.6 ท่ีได้ผลการ
ประเมินในระดับ 3 ขึ้นไป 2. สมุดบันทึกการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 3. แบบ
รายงานการอ้างอิงเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 4. แบบรายงานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านท่ี 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  5. แบบประเมินช้ินงาน   6. 
รายงานผลการประเมินทักษะผู้เรียนด้าน Digital Literacy และ ความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ เป็นต้น 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับผลการเรียน 
3 ขึ้นไป ในภาพรวม  8  กลุ่มสาระ  คิดเป็นร้อยละ  66.98 จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  70  ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียนต้ังไว้ทุก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น  กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
และจากการท่ีโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ได้ด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้ผล
การทดสอบระดับชาติ  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  เพิ่มขึ้น  1  กลุ่มสาระ  ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ  2.88 และผลการทดสอบชาติในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 เพิ่มขึ้น  4  
กลุ่มสาระ   ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพิ่มขึ้นร้อยละ  7.32    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เพิ่มขึ้นร้อยละ  5.21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพิ่มขึ้นร้อยละ  7.38  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  
เพิ่มขึน้ร้อยละ  3.85     

 

 ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  65.88 จาก
เป้าหมายร้อยละ  60  ได้สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ของนักเรียนท่ีศึกษาต่อและประกอบอาชีพท่ีจบ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  คิดเป็นร้อยละ  60.88  ของนักเรียนท้ังหมดในระดับ  ม.3  นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  คิดเป็นร้อยละ  78.00  นักเรียนมี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ พฤติกรรมท่ีเกิดกับผู้เรียนได้แก่  นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถและ
ความถนัดของนักเรียน คือ  งานช่างไฟฟ้าและงานไม้  ช่างโลหะ  และงานเขียนแบบ  ประเภทวิชาธุรกิจ  
คอมพิวเตอร์  เกษตร  และคหกรรม เป็นต้น  
  
 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ผลการด าเนินงาน  มีดังนี้   



 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  65.45 จาก
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  70 ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ของนักเรียน ม.1-ม.6 ท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ในระดับดี   
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  100  จากค่าเป้าหมาย   
ร้อยละ  70 สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด  นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น  นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น  ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่  แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  แบบบันทึกความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  แบบบันทึกรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น  ผลรางวัลสนับสนุน  ได้แก่  1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวด
มารยาทไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2. โรงเรียนมัธยมภูฮงัพัฒนวิทย์ได้เข้าร่วมโครงการประเพณี
วันส าคัญของชาติและศาสนา(วันมาฆบูชา)ประจ าปี  2563  
 ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  100  จาก
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  80 สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองท่ีดี
ของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม  ผลเชิงประจักษ์  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  82.62 จากค่าเป้าหมาย  ร้อย
ละ  80 สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ  
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ  นักเรียนหลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  นักเรียน
มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการด าเนิน
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ  ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่  แบบประเมินน้ าหนักส่วนสูง
และพัฒนาการทางร่างกายของนกัเรียน  แบบรายงานผลการตรวจสอบน้ าหนัก  ส่วนสูงของนักเรียน  แบบ
ประเมินสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  แบบบันทึกและสรุปผลนักเรียนท่ีปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ  แบบรายงานผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ผลรางวัลสนับสนุน  ได้แก่  
ได้รับคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี(Best Practice) ระดับดี ด้านกระบวนการปลูกจิตส านึกรักษ์และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (ขยะ พลังงาน น้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) ภายใต้การขับเคล่ือนกระบวนการปลูก
จิตส านึกรักษ์และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ตามแนวทางโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษา 2. ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ดีเด่น 
ระดับ เหรียญเงิน การคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดี(Best Practice) ผลงาน นวัตกรรม ด้านการจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อม  



 

3. จุดเด่น 
  - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีการร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญของ
ท้องถิ่น ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  - ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จากจ านวนนักเรียนท่ีไม่มีการ
ทะเลาะวิวาท จ านวนนักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ ไม่มีปัญหาในกลุ่มงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียน 
  -  ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์  
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  ปลอดจากส่ิงเสพติด เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง  
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ผลงานด้านกีฬาและ
นันทนาการในระดับประเทศเป็นจ านวนมาก   
                                 - โรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ(Best Practice)โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ช่ือผลงาน : การป้องกันปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาโดยภาคีเครือข่าย  เป็นต้น  
 

4. จุดควรพัฒนา 
     1)  ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
     2)  ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
     3)  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ           
     4)  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย    แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  เพิ่มเติม 
     5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง 
 นวัตกรรม เพิ่มเติม   
 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการ
เผยแพร่ 



5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7)  พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
โครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนา  ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการงานแนะ

แนวศึกษาต่อและอาชีพ โครงการยกระดับคุณภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / STEM  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ห้องสมุดโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี โครงการพัฒนางานส่ือทัศนูปกรณ์  โครงการพัฒนางาน
ให้บริการห้องพยาบาล โครงการป้องกันและแก้ไขสารเสพติดในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน(เลือกตั้ง / สภานักเรียน) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมไทย  (วันส าคัญ
ประจ าปี) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(นักเรียนพิการเรียนร่วม)  โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมใน
สถานศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โครงการ
ธนาคารโรงเรียน  โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โครงการปนัน้ าใจสู่ลูกมัธยมภู
ฮังพัฒนวิทย ์
โครงการส่งเสริมความสามารถการอ่าน  การเขียน  และการส่ือสาร  โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
  



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 

โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management)  

ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารท่ีเป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และค่านิยมของโรงเรียน (TEAM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้
โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 

          โรงเรียนมธัยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT  ก าหนด
จุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
 

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Base Management) ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม (Participation Management) โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) 
มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร 
โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการวิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย   วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  น าผลท่ีได้มาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในช้ันเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้อง
กับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อ
ส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

1. การพัฒนาผู้เรียน ความสามารถและทักษะของผู้เรียนศตวรรษท่ี 21 (3Rs x8Cs ) 



2. บูรณาการหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต          
           3. บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           4. บูรณาการกับค่านิยม 12 ประการ 
           5. บูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ 
           6. บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
           7. บูรณาการ STEM  
           8. บูรณาการวิยาการค านวณ 
           9. บูรณาการหลักสูตรต้านการทุจริต 

10. บูรณาการกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
11. บูรณาการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
12. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยกิจกรรม One Classroom One Product เพื่อพัฒนา 

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดนตรี นาฏศิลป์ และทักษะกีฬา – กรีฑา  
 

โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ ได้ด าเนินการประเมนิผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  
โดยสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   
โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครู
และบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน 
รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากร
ใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ให้
รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
บุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 

 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 



อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี- รักษาความสะอาด พัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ โครงการพัฒนาห้องสมุด พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
มีอาคารเรียนจ านวน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์จ านวน 3 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง ส้วม 3 หลัง  ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 1 สนาม  สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม   สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 
สนามเปตอง 1 สนาม ถังเก็บน้ า 4 ถัง  ถนนคอนกรีต2 เส้น ท่ีมีความพร้อม  และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   
การจัดกิจกรรมต่างๆ  มีต้นไม้ร่มรื่น  บริเวณท่ัวไปสะอาด  สวยงาม  สอดคล้องกับ “เอกลักษณ์โรงเรียน” 
สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เรียบง่าย  มีสถานท่ีให้นักเรียนได้พักผ่อน  มีท่ีนั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก  แหล่งเรียนรู้ภายใน  ได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียน  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    ห้องอาเซียนศึกษา ห้องพยาบาล ห้อง
ประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ ส่วนป่าอนุรักษ์ สนามกีฬา  แหล่งเรียนรู้ภายนอก  ได้แก่   อนุสรณ์
สถานนักรบประชาชนดงมูล 
วัดป่าภูผาสวรรค์ วัดเกาะภูฮังวราราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงมูล เทศบาลต าบลดงมูล สวนสัตว์
เขาสวนกวาง  
 

 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหาร
กลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์   โปรแกรมประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โปรแกรมห้องสมุด ระบบบัญชีออนไลน์ การรายงานข้อมูลทางการเงิน (e - 
budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา ส่ือดิจิตอล และซอฟต์แวร์ท่ีส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหาร
และ 

การจัดการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

    
จากตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 

2563 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา  ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  จ านวน  4  ประเด็นการพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว 
ตามเป้าหมาย ระดับยอดเยี่ยม 
 

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาลและ
แผนการศึกษาของชาติ เพื่อก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการก าหนดตัวช้ีวัดของ แต่ละมาตรฐาน
การศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ขับเคล่ือนความส าเร็จของ
ตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม  และวัดความส าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 42 โครงการ ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย



ของโครงการ/กิจกรรมท้ังส้ิน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งบรรลุผลความส าเร็จทุกตัวชี้วัด  มีค่าร้อย
ละความส าเร็จตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
 

 ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
มีการก าหนดกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนมธัยมภูฮังพัฒนวิทย์ท่ีด าเนินการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) มาขับเคล่ือนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมภู
ฮังพัฒนวิทย์ มีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษา ซึ่งพบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
 

 โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ ก าหนดโครงการเพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการงานแนะแนวศึกษา
ต่อและอาชีพ โครงการยกระดับคุณภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
และค่านิยมไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / STEM  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี โครงการพัฒนางานส่ือทัศนูปกรณ์  โครงการพัฒนางานให้บริการห้อง
พยาบาล โครงการป้องกันและแก้ไขสารเสพติดในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(เลือกตั้ง / สภานักเรียน) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และค่านิยมไทย  (วันส าคัญประจ าปี) 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(นักเรียนพิการเรียนร่วม)  โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมใน
สถานศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โครงการ
ธนาคารโรงเรียน  โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โครงการปนัน้ าใจสู่ลูกมัธยมภู
ฮังพัฒนวิทย ์
โครงการส่งเสริมความสามารถการอ่าน  การเขียน  และการส่ือสาร  โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล และกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 ท าให้เป็นหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีกระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการ ส่งผลให้  การประเมินสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด นักเรียนได้รับ
รางวัลเชิงประจักษ์  



 1. ได้รับคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี(Best Practice) ระดับดี ด้านกระบวนการปลูกจิตส านึกรักษ์และ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ขยะ พลังงาน น้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) ภายใต้การขับเคล่ือนกระบวน
การปลูกจิตส านึกรักษ์และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษา  

2. ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ดีเด่น ระดับ เหรียญเงิน การคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติท่ีดี(Best Practice) ผลงาน นวัตกรรม ด้านการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม  

3. โรงเรียนมัธยมภูฮงัพฒันวิทย์เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านสาธาณสุขประเภทโรงเรียน GREEN  and  
CLEAN  ดีเด่น  

ผลการประเมินด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
ผลการประเมินตามเป้าหมายท่ีวางไว้  โดยทางโรงเรียนได้มีวิธีและกระบวนการในการพฒันา คือ  จัดสรร
งบประมาณท่ีเพียงพอในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  ในการอบรม   
ศึกษาดูงาน  ต่างๆ  ท้ังภายในและภายนอกโดยได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐาน สากล  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพในโครงการคูปองครู  
เป็นต้น  โรงเรียนให้การส่งเสริม  และสนับสนุนให้คุณครูได้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  โดยจ าแนกตาม
จ านวนช่ัวโมงท่ีได้รับการพัฒนาดังแสดงในแผนภาพมีการก าหนดการประชุม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยก าหนดในตารางการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา การท าผลงานเพื่อ
ขอมีและการเล่ือนวิทยฐานะ ในระดับท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ ครูมีวิทยฐานะช านาญการเพิ่มขึ้น 2 คน  โดยในปัจจุบัน มี
ครูท่ีมี  วิทยฐานะท้ังส้ินคิดเป็นร้อยละ 45.00  นอกจากนี้จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของครูในปีการศึกษา 2563 พบว่าครูทุกคนมีผลประเมินในระดับดีเด่นทุกคน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการท่ีส่งผลถึงครูและน าไปสู่คุณภาพผู้เรียน 
 ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่   ครูได้รับรางวัลครูดีเด่น  รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญทอง  
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี  69  ระดับชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลผู้ฝึกสอนด้าน
กีฬาระดับภาคและระดับชาติ เป็นต้น 
 

    3.  จุดเด่น 
 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานท่ี  มีแหล่งเรียนรู้  มีทีพักผ่อนหย่อนใจ  ร่มรื่น  สวยงาม   
 

     



 4.  จุดควรพัฒนา 
 กระบวนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ของโรงเรียนมัธยมภูฮังพฒันวิทย์ยังไม่เป็นรูปธรรม  และขาด
ความต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 

      5.  แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี 2 ของโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์พบว่า โรงเรียนมีการบริหาร 

จัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนา
บุคลากร 

ในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และการนิเทศก ากับ
ติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด  
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน  
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0   

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย การเรียนรู้แบบใช้เกม 
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง การจัดค่ายวิชาการสู่ชุมชน และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือก
แผนการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการและด้านทักษะอาชีพ การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  การพัฒนาและใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพ



จริงด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  การประกวดส่ือการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียน   

ส่งเสริม ให้ครูใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือมัลติมิเดีย  เอกสารประกอบการ
เรียนรู้  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดท าส่ือมัลติมีเดีย การ
ใช้ ICT การสืบค้นข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

ส่งเสริมให้ครูประจ าช้ัน และครูผู้สอนทุกคน บริหารช้ันเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive  
Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกด้วย หมั่นให้
ก าลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนท าดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุกครั้ง โดยพยายามให้การชม เกิดขึ้นบ่อยกว่า การ
ตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรงใช้การส่ือสารโดยตรงกับนักเรียน สบตาเด็กและ
ส่ือสารทันทีท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ครูไม่แสดงอารมณ์โกรธ หรือควบคุมอารมณ์ให้มีอารมณ์น้อย
ท่ีสุด ไม่ต าหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน เปรียบเทียบ ควบคุมอารมณ์ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย 
มั่นคง แสดงออกทั้งร่างกายและค าพูด ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อ
สร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย 
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ(Test Blueprint) และหา
ค่า IOC ของข้อสอบ ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน 
ช้ินงาน และน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC การนิเทศช้ันเรียน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุก
คน โดยจัดตาราง PLC ท้ัง ในระดับงานวิชาการ และตาราง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ผลการด าเนินงาน 
      โรงเรียน มัธยมภูฮังพฒันวิทย์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  

 

ตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
               ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2563  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70 93.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

80 85.10 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80 93.59 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

 

จากตารางท่ี 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ      สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็กพิจารณา ระดับยอดเย่ียม 

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 

  1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษารายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กับรอง

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและผู้อ านวยการตามล าดับ  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึก

ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  



ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  มีการการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้

เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ภาคเรียนท่ี 1 และภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยการสร้างความ

ตระหนักและให้ความรู้ ผ่านกระบวนการประชุมช้ีแจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดท า

แผนการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างองค์ประกอบครบตามสถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผน ครบทุกคนและ

น าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดย

โรงเรียน สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  การเปิดโอกาสให้ครูน า

นวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา จากค่าเป้าหมาย  70  คิดเป็นร้อยละ  

93.44  สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีการส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลิตพัฒนาและใช้ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย ครูใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)  
ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Kahoot ฯลฯ 
ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการจัดการ 

เรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ  ในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    ห้องอาเซียนศึกษา ห้องพยาบาล ห้องประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ 

ส่วนป่าอนุรักษ์ สนามกีฬา แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นที่ส าคัญได้แก่ อนุสรณ์สถานนักรบประชาชนดงมูล 

วัดป่าภูผาสวรรค์ วัดเกาะภูฮังวราราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงมูล เทศบาลต าบลดงมูล สวนสัตว์
เขาสวนกวาง ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จากค่าเป้าหมาย 80 คิดเป็นร้อยละ 
85.10สูงกว่าค่าเป้าหมาย   
 

 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมท่ีจะด าเนินการเรียนการสอนให้ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ในการเรียนรู้ผู้  เรียนมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน  ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนใน
การจัดห้องปฏิบัติการต่างๆให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ท้ังห้องสะเต็มศึกษา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  



ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะแนวเพื่อให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนท้ัง
ทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียน
เรียนดี  นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลายและการ
ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ จากค่าเป้าหมาย 80  คิดเป็นร้อยละ  93.59 สูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

       4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านท้ังการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล   

การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน และ
น าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม  มอบหมายงานและการ
จัดท าวิจัยในช้ันเรียน ผลประเมินจากการนิเทศการสอน  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และให ้
ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการ

เรียนรู้ มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แบบประเมิน

พฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  จากค่าเป้าหมาย 80 คิดเป็นร้อยละ 100  

สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
           

5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ 

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศ 
จากผู้บริหารและครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ครูมีผลงานการใช้
กระบวนการวิจัยในการพฒันาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในช้ันเรียน ครบทุกคน จากค่าเป้าหมาย 80  
คิดเป็นร้อยละ 100  

 

3.  จุดเด่น 
1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถ 

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม  
3. ครูน าส่ือและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน

ระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot ฯลฯ 
4. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์  เชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
5. ครูวัดผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นพัฒนาการของผู้เรียนรวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ 

น าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
    6.  ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้



 

4.  จุดควรพัฒนา 
1. ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามท่ี

โรงเรียน 
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 

2.   ครูควรก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เนื้อหาสาระส าคัญของบทเรียน และให้ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ  สมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน  

 

5.  แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0   ส่งเสริมอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท้องถิน่ เพื่อการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง  

โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาส่ือการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  
 
ตารางท่ี 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
              ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

  ดี 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดค านวณ           

80 50.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

75 60.35 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75 68.69 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

75 68.04 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 66.98 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 65 65.88 สูงกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 

  ยอดเยี่ยม 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

75 65.45 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 75 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 87.21 สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ยอดเยี่ยม 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

 
ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ      

  ยอดเยี่ยม 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70 93.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

80 85.10 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80 93.59 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

  



จาก ตารางท่ี 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานท่ี 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 3 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  4 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน 11 ประเด็นพิจารณา และ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 6 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

 

จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีการร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญของ
ท้องถิ่น ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
          2. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จากจ านวนนักเรียนท่ีไม่มีการ
ทะเลาะวิวาท จ านวนนักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ ไม่มีปัญหาในกลุ่มงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียน 
          3. ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์  
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  ปลอดจากส่ิงเสพติด เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ผลงานด้านกีฬา
และนันทนาการในระดับประเทศเป็นจ านวนมาก   

4. โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
  5. โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานท่ี  มีแหล่งเรียนรู้  มีทีพักผ่อนหย่อนใจ  ร่มรื่น  สวยงาม   

 6. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 7. ครูน าส่ือและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 
เครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot ฯลฯ 
            8. ครูวัดผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นพัฒนาการของผู้เรียนรวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ 
น าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

  9. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
จุดควรพัฒนา 



 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
            2. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
            3. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ           
             4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย    
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  เพิ่มเติม 
             5. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง 
 นวัตกรรม เพิ่มเติม   

    6. กระบวนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม การใช้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาขาดความต่อเนื่อง 
 7. การตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามท่ี
โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
     1. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  
     2. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

    3. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

    4. พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการ
เผยแพร่ 
                 5. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

     6. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

    7. พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
    8. ด าเนินโครงการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

ผู้เรียน พัฒนาอาคารสถานท่ี  โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกให้ทันสมัยยิ่งขึ้นสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โครงการพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียน
การสอน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0  ส่งเสริมอนุรักษ์  



ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการมีงานท าในศตวรรษท่ี 21 โครงการนิเทศ ก ากับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาส่ือการ
สอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563   สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  48  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา   
การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2563  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

ลงช่ือ 
                               (นายณรงค์  เสนฤทธิ์) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                              โรงเรียนมัธยมภูฮังพฒันวิทย ์

                                                            วันท่ี  14  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................................................................................. 

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมนิคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  ๑๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  
มาตรา  ๙(๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง  
คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาโดยมาตรา  ๓๑  ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนด
นโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

ดังนั้นโรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์  จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อเป็นเป้าหมายและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  การประเมินและการประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอก  โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงประกาศการใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
   

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
        (นายธนัฐ  มาตชรา) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย ์



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.................................................................................. 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  คือ  
  มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
              ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
     ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความ 
                        คิดเห็นและแก้ปัญหา 
     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
     ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
                          กลุ่มเป้าหมาย 
     ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
        ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 



มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ๓.๒   ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
                  ๓.๓   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
       ๓.๔   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       ๓.๕   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
         เรียนรู้  
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ประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................................................................................................................. 

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมนิคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  ๑๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  
มาตรา  ๙(๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง  
คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาโดยมาตรา  ๓๑  ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนด
นโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  มี
คุณภาพและมาตรฐาน  จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
   

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
         
                                                                          (นายธนัฐ  มาตชรา) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………………………………………….. 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ.......ดีเลิศ.......... 
๑)  มคีวามสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๒)  มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๗๕ ดีเลิศ 

๓)  มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๕ ดีเลิศ 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๗๕ ดีเลิศ 
๕)  มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ดีเลิศ 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๖๕ ดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๗๕ ดีเลิศ 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๗๕ ดีเลิศ 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๘๐ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ.......ยอดเยี่ยม.......... 
๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๐ ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๗๐ ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

๘๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู ้
 

๗๕ ดีเลิศ 



มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับ...ยอดเยี่ยม... 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๐ ดีเลิศ 

๓.๒   ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๓   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๘๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๔   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๘๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๕   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

๘๐ ยอดเยี่ยม 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
            ๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่างๆ  ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
            ๒.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
                 ยอดเยี่ยม      (ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป) 
                 ดีเลิศ            (ร้อยละ  ๗๐-๗๙.๙๙) 
                 ดี                 (ร้อยละ  ๖๐-๖๙.๙๙) 
                 ปานกลาง       (ร้อยละ  ๕๐-๕๙.๙๙) 
                 ก าลังพัฒนา     (น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐.๐๐)   
            ๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือ 
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
ท่ี  84/2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  2563 
.................................................................................................................  

 ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561  ส่ัง  ณ  วันท่ี  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.
2561   ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)  เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)  ปีการศึกษา  2563  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  และ มาตรา  27  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
     1.1  นายธนัฐ  มาตชรา       ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
     1.2  นายศักดิ์ดา  ภูกองชนะ   ผช.ผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
     1.3   นางยุวดี  จันทะรัง     ครู  คศ.3        กรรมการ 
     1.4  น.ส.วรินทร  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร   ครู  คศ.2                          กรรมการ 
     1.5  นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์  ครู  คศ.2        กรรมการ 
     1.6  นายธวัชชัย  สมีนาง   ครู  คศ.1        กรรมการ 
     1.7 นายกฤษฏฐากร ราชบัณดิษฐ์  ครู  คศ.1       กรรมการและเลขานุการ 
     1.8  นางสุฎาวัลย์  เดชรักษา                        ครู  คศ.1         ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  ก ากับติดตาม  อ านวยความสะดวก  และวางแผนการด าเนินงาน  เพื่อให้
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
      2.1  นายศักดิ์ดา  ภูกองชนะ   ผช.ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
         2.2  นางยุวดี  จันทะรัง    ครู  คศ.3       รองประธานกรรมการ 
       2.3  น.ส.วรินทร  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร     ครู  คศ.2          กรรมการ 



       2.4  นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์  ครู  คศ.2           กรรมการ 
      2.5  น.ส.วิระนุช  ศรฤทธิ์   ครู  คศ.2   กรรมการ 

       2.6  น.ส.เบญจลักษณ์  รายะนาคร  ครู  ครูผู้ช่วย                           กรรมการ 
       2.7  น.ส.อรพรรณ  ดวงจันทร์  ครู  คศ.2   กรรมการ 
       2.8  นายสถาพร พลลาภ   ครู  คศ.1   กรรมการ 
       2.9  นางสุฎาวัลย์  เดชรักษา   ครู  คศ.1   กรรมการ 
       2.10  นายธวัชชัย สมีนาง   ครู  คศ.1   กรรมการ 
       2.11  นายวุฒิธรรม แก้วบุญใส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
       2.12  นางนภชา มานิชย์สาร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
       2.13  น.ส.วิมลณัฐ เข็มทอง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

      2.14  น.ส.เสาวนิตย์  ชวนชัยลึก  พนักงานราชการ   กรรมการ 
       2.15  นายวัชรินทร์  ราชฤทธิ์   พนักงานราชการ   กรรมการ 
         2.16  น.ส.พรรณพิณ  คูนาค า  พนักงานราชการ   กรรมการ 
       2.17  นายกฤษฏฐากร ราชบัณดิษฐ์  ครู  คศ.1     กรรมการและเลขานุการ 
       2.18 นายภควัต     ปู่หลุ่น   ครูอัตราจ้าง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  เอกสารร่องรอยหลักฐานต่างๆ  ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  2563 
   3.  คณะกรรมการรวบรวมจัดท าข้อมูลและจัดท าเล่ม SAR  ปีการศึกษา  2563 

       3.1  นายกฤษฏฐากร ราชบัณดิษฐ์  ครู  คศ.1      ประธานกรรมการ 
       3.2  นายภควัต   ปู่หลุ่น   ครู  ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
       3.3  นางเบญจลักษณ์   รายะนาคร  ครู  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ    

    มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล  สรุปผล  และจัดเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี
การศึกษา  2563 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยด าเนินการตามคู่มือการ
ติดตามและรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ทันตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานก าหนด 
  

              ส่ัง  ณ  วันท่ี  14   พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
                                                                          
                                                                     ลงช่ือ                
                                                                              (นายธนัฐ  มาตชรา) 

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ 


