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คํานํา 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ฉบับนี้ 

จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ระบุใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผล 
การประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปเพ่ือรายงานผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนผลสําเร็จจากการบริหาร 
จัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ในระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน ไดแก คุณภาพของเด็ก กระบวนการ 
บริหารและการจัดการการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓ มาตรฐาน ไดแก
คุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหาร และการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพ่ือนําเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมาตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน 
เผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบและเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องคการมหาชน) ตอไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
ทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับนี้ คณะผูจัดทํา
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนหนองแวงวิทยา ในปการศึกษาตอไป 
 

                                                                   
     ( นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
        ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 

 
เรื่อง             หนา  
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา          ๑ 

   ขอมูลทั่วไป            ๑ 
   ขอมูลบุคลากร           ๑ 
   ขอมูลนักเรียน           ๑ 
   ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา       ๒ 
   ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน         ๓ 

สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ๕ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน         ๘ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      ๑๐ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   ๑๒ 

สวนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ     ๑๔ 
สวนที่ ๔ ภาคผนวก            ๑๙ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑        ๒๐ 
 ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
    ระบบประกันคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
    ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑        ๒๗ 
 รางวัลความสําเร็จ สถานศึกษา/ผูบริหาร/ครู/นักเรียน     ๒๘ 
 ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET )       ๓๐ 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีของสถานศึกษา    ๓๒ 
 คณะผู้จัดทํา          ๓๓ 
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สวนที่ ๑ 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ขอมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
ที่อยู่   : เลขที่ ๒๕ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
สังกัด   : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
โทรศัพท  : ๐๔๒-๗๐๗๒๐๑ โทรสาร : ๐๔๒-๗๐๗๒๐๑  E-Mail : nww@gmail.com 
เปดสอน  : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
๑. จํานวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผูบริหาร ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาที่อื่นๆ รวมทั้งหมด 
จํานวน ๑ ๑๙ ๒ ๑ ๓ ๒๖ 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

บุคลากร ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
จํานวน ๒ ๑๒ ๑๒ - ๒๖ 

๑.๓ ขอมูลนักเรียน 
จํานวนนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๒๘๗  คน 
 

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๒๔ ๒๙ ๕๓ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒ ๒๔ ๓๐ ๕๔ ๒๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒ ๓๙ ๓๐ ๖๙ ๓๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๗ ๑๘ ๓๕ ๓๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๙ ๒๑ ๓๐ ๓๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๑๙ ๒๗ ๔๖ ๒๓ 

รวมทั้งหมด ๑๐ ๑๓๒ ๑๕๕ ๒๘๗ - 
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๑.๔ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑  
๑. รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 

ระดับชั้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
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มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๘.๐๐ ๖๒.๐๔ ๘๓.๓๓ ๕๕.๐๕ ๖๗.๙๑ ๙๓.๕๒ ๕๗.๙๔ ๘๙.๘๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๖๐.๐๐ ๔๘.๖๗ ๖๗.๒๘ ๕๑.๖๗ ๓๓.๓๓ ๗๓.๖๔ ๕๒.๒๘ ๖๒.๒๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๖.๔๕ ๔๔.๐๓ ๔๖.๙๘ ๕๙.๓๕ ๓๒.๘๖ ๖๐.๗๕ ๕๕.๗๙ ๕๐.๔๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๖๕.๔๕ ๔๘.๗๗ ๖๐.๑๙ ๔๕.๔๘ ๕๑.๖๗ ๕๘.๘๒ ๕๘.๓๓ ๕๗.๑๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๖๙.๒๔ ๕๕.๓๑ ๔๔.๔๖ ๕๗.๐๑ ๕๔.๒๔ ๖๙.๑๐ ๖๔.๘๑ ๔๒.๓๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๗.๐๐ ๔๔.๔๓ ๕๐.๐๐ ๔๗.๓๓ ๕๖.๘๔ ๖๐.๐๐ ๗๔.๖๕ ๖๐.๒๐ 

ร้อยละ ๖๑.๐๒ ๕๐.๕๔ ๕๘.๗๑ ๕๒.๖๕ ๔๙.๔๗ ๖๙.๓๑ ๖๐.๖๓ ๖๐.๓๕ 
๒. รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๓ ๑ ๑๐ ๒๖ ๑๖ ๔๒ ๗๙.๒๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๔ ๓ ๑๗ ๒๐ ๑๔ ๓๔ ๖๒.๙๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๖๙ ๑๐ ๑๙ ๒๔ ๑๖ ๔๐ ๕๗.๙๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๕ ๘ ๐ ๒๓ ๔ ๒๗ ๗๗.๑๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๐ ๕ ๑๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๕๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๖ ๙ ๐ ๑๑ ๒๖ ๓๗ ๘๐.๔๓ 

รวม ๒๘๗ ๓๖ ๕๖ ๑๐๙ ๘๖ ๑๙๕ ๖๗.๙๖ 
๓. รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน 
ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๓ ๐ ๒ ๒๙ ๒๒ ๕๑ ๙๖.๒๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๔ ๑ ๑๔ ๑๐ ๑๙ ๒๙ ๕๓.๗๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๖๙ ๒๔ ๑๑ ๑๗ ๑๗ ๓๔ ๔๙.๒๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๕ ๘ ๕ ๑๘ ๙ ๒๗ ๗๗.๑๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๐ ๕ ๕ ๘ ๑๗ ๒๕ ๘๓.๓๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๖ ๗ ๑๐ ๓ ๒๖ ๒๙ ๖๓.๐๔ 

รวม ๒๘๗ ๔๕ ๔๗ ๘๕ ๑๑๐ ๑๙๕ ๗๐.๔๕ 
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๔. รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับผานขึ้นไป 

 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๑๖ ๙ ๑๗ ๒๗ ๕๓ ๗๖.๘๑ 
๒. ความสามารถในการคิด ๓๔ ๙ ๑๑ ๑๕ ๓๕ ๕๐.๗๒ 
๓. ความสามารถในการแกปญหา ๒๔ ๑๑ ๑๗ ๑๗ ๔๕ ๖๕.๒๒ 
๔.ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ๒๔ ๑๑ ๑๗ ๑๗ ๔๕ ๖๕.๒๒ 
๕.ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ๑๖ ๑๖ ๙ ๒๘ ๕๓ ๗๖.๘๑ 

รวม ๑๑๔ ๕๖ ๗๑ ๑๐๔ ๒๓๑ ๖๖.๙๖ 
 
๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๒.๐๔ ๕๕.๐๔ ๕๔.๔๒ 

คณิตศาสตร ๒๓.๓๘ ๓๐.๒๘ ๓๐.๐๔ 
วิทยาศาสตร ๓๔.๔๖ ๓๖.๔๓ ๓๖.๑๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๔ ๒๙.๑๐ ๒๙.๔๕ 

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา  
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลตางระหวางปการศึกษา 
ภาษาไทย ๓๙.๙๓ ๕๒.๐๔ +๑๒.๑๑ 

คณิตศาสตร ๒๐.๔๐ ๒๓.๓๘ +๒.๙๘ 
วิทยาศาสตร ๒๘.๕๓ ๓๔.๔๖ +๕.๙๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๘๗ ๒๘.๕๔ -๐.๓๓ 
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๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๘.๔๐ ๔๘.๑๖ ๔๗.๓๑ 

คณิตศาสตร ๒๑.๔๗ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๒ 
วิทยาศาสตร ๒๖.๒๖ ๓๐.๗๕ ๓๐.๕๑ 
สังคมศึกษา ๓๒.๓๔ ๓๕.๔๘ ๓๕.๑๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๓.๔๙ ๓๑.๑๕ ๓๑.๔๑ 

๔) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา  
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลตางระหวางปการศึกษา 
ภาษาไทย ๓๗.๕๐ ๓๘.๔๐ +๐.๙๐ 

คณิตศาสตร ๑๕.๑๔ ๒๑.๔๗ +๖.๓๓ 
วิทยาศาสตร ๒๔.๔๔ ๒๖.๒๖ +๑.๘๒ 
สังคมศึกษา ๒๘.๗๒ ๓๒.๓๔ +๓.๖๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑๙.๙๓ ๒๓.๔๙ +๓.๕๖ 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนหนองแวงวิทยา จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จํานวน ๒๘๗ คน  ครูผู้สอน ๒๒ คน จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม  
อยู่ในระดับ ดี ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จํานวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียน 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการมี
ความรู้ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สําหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม  
  โดยมีประเด็นภาพความสําเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้กําหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียน
ให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคํานวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะ
การทํางานร่วมกัน ทําให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่โรงเรียนกําหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๖ ผลการอ่านออกเขียนได้ 
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป จํานวน ๒๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และปรับปรุง จํานวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทํางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและรัฐพิธี นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสขุ เข้าใจผู้อืน่ ไม่มีความขัดแยง้กับผูอ้ื่น 
เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ ๘๕ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กําหนด ร้อยละ ๗๐.๔๕ มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด ร้อยละ ๖๗.๙๖  
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  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนหนองแวงวิทยา การดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา 
ที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลฐานในการกําหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในดําเนินการพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทําแผนพัฒนา 
คุณภาพจัดการศึกษา ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการ 
ของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  

โดยประเมินภาพความสําเร็จ ดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกําหนด 
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
อย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล   
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีการนิเทศภายใน นําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดใหม้ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
         ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการดําเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียน 
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงเพ่ือนําไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน 
ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส 
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด 
เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทํางาน
วิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง  

โดยกําหนดประเด็นภาพความสําเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงให้นักเรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจําวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุป
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องค์ความรู้ นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้ง นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ 
ที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก 
เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนําผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
และนําไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดี 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 

๑. ระดับคุณภาพ   ด ี

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการ

ดําเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา 
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้น โรงเรียนจึงกําหนด
มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจํานวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ  
๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมทั้ง การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความ 
สามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการมีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  สําหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม  

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสําเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  
๑) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 

 ๒) กิจกรรมนําเสนอความรู้หน้าเสาธงภาษาอังกฤษ  
๓) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมจิตรกรน้อย กิจกรรมกีฬาภายใน  
๔) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ 

ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม 
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๕) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ ( IS ) กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน   

๖) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 ๗) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้   

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
             สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้กําหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดคํานวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน 

ได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

          การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์  
มีบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จ
เท่าท่ีควร นักเรียนส่วนใหญ่ยังคงต้องได้รับการพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึน จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

การจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คํานวณ
ให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง คํานวณไม่คล่องได้มีการ
พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล มีบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ยังจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมจึงอยากที่จะส่งเสริมต่อไป 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่โรงเรียนกําหนดในแต่ระดับชั้น  

๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทํางานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง  
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ 
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๘) พัฒนาให้นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม 
ในแต่ละชว่งวัย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ   ดี 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
    ตนเอง 
๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
การดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกําหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
จัดการศึกษา มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครู 
และสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสําเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  

และพันธกิจที่โรงเรียนกําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน เช่น มีนโยบาย 
ให้ครูทุกคนน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยการนําระบบการประกันคุณภาพภายในสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน/สังคม วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยนําแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการที่คํานึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู 
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนา
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
                โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ที่กําหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 

        - โรงเรียนควรจัดให้มีหอ้งปฏิบัติการที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  
        - โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพความสามารถในตัวผู้เรียนให้มากขึ้น 
        - โรงเรียนควรจัดระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ทันสมัยและพร้อมใช้งานตลอด 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑) โครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
๒) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
๓)  โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๔)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ  ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
    ตนเอง 
๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการ 
ดําเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบพร้อมนําผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนําข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
การสอนที่ใช้ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง    

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสําเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง ได้แก่ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
เช่น จัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) จัดรายวิชาโครงงานอาชีพ จัดรายวิชา Shopping Course โดยครูมีวิจัย
ชั้นเรียนและนําผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่ทําการ
สอน มีการบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความสุข ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยจะได้รับการนิเทศ
และตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

 

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
            ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ 
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

        - ควรนําภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใช้
พัฒนาตนเอง 
        - ให้ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
ครอบคลุมตามตัวชี้วัด และประเมินผลด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑.  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสู่ห้องเรียน  
๔. โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และนําไปใช้จริง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
๑. ระดับคุณภาพ ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน   
    ตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่สนับสนุนการ
ประเมินตนเอง ดังนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๖๗.๙๖ มีความสามารถในการ
สื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากําหนด ผลการทดสอบระดับชาติ ๓ ปีย้อนหลัง 
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (O-NET)  ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชา นักเรียนทุกคนจัดทําโครงงาน
คุณธรรมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน มีครูครบชั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริง
ทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปองและนําความรู้มาจัดทําแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน  
และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการ
ใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็น
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการ
พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
         ๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้กําหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน
โดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
         ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 
ของโรงเรียน 
         ๓. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

๑. ผลการประเมินระดับชาติ 
๓. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
๓. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คํานวณ 

          ๔. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียน 
          ๕. การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
         ๔. จัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมด้านอาชีพ เช่น 
Shopping Course โครงงานอาชีพ การจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานทํา ( หลักสูตรคู่ขนาน ) 
         ๕. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
         ๖. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

         
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้

กระบวนการ PDCA 
๓. จัดทําแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
๔. โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๕. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๖. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
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สรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณ 

- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา  
  ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 
- กิจกรรมการส่งเสริมการคิดคํานวณ 
- กิจกรรมการออกนําเสนอความรู้ 
  หน้าเสาธง  

- ผลการประเมินการอ่าน  
  การเขียน การสื่อสาร  
  และการคิดคํานวณ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม /     
  รูปภาพ 

๒. มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
  ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น 
  ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานผลการเรียนรายวิชา IS   
  ม.๒, ๓, ๕ และ ๖ 
- ผลงานรายวิชา IS 
- โครงงานโรงเรียนคุณธรรม 
- โครงงานอาชีพ ม.๔ 

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

- กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
- กิจกรรม Active learning 

- ผลงานนักเรียนกิจกรรมลดเวลา 
  เรียนเพ่ิมเวลารู้ 
- นวัตกรรมของครู/นักเรียน 

๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษา 
  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- มีระบบอินเทอร์เน็ตสําหรับ  
  นักเรียนไว้ในการเรียนรู้ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
/ ผลการทดสอบระดับชาติ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  ชั้น ม.๑-๖ 
- ผล O-Net ม.๓ และ ม.๖ 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

- Shopping Course ระดับชั้น ม.๑-๓ 
- โครงการการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา  
  ( หลักสูตรคู่ขนาน ) 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ปพ.๑ รายงานผลการเรียน 
- ผลงานนักเรียน/รูปภาพ 
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๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด   

- โครงการส่งเสริมโรงเรียน 
  คุณธรรม 

- บันทึกการทําความดีของนักเรียน 
- โครงงานโรงเรียนคุณธรรม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

- กิจกรรมส่งเสริมวันสําคัญ 
  ทางพระพุทธศาสนาและรัฐพิธี 
- โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 

- รายงานผลการดําเนินงานตาม 
  โครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วม 
  ในวันสําคัญต่างๆ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ   
  นักเรียน 

- รายงานผลการดําเนินงานตาม 
  โครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

- โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ 
- กิจกรรมจิตรกรน้อย 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ   
  นักเรียน 

- แบบบันทึกน้ําหนัก/ส่วนสูง 
  ของนักเรียน 
- แบบบันทึกเอกสารงานระบบ 
  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

- โครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้  
  แบบที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
  ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

- แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
  คุณธรรมอัตลักษณ์/ปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 
  

- โครงการระบบประกันคุณภาพ 
  ภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

๓. ดําเนินงานพัฒนางานวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- โครงการปรับปรุงหลักสูตร   
  สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

- โครงการพัฒนาครูสู่ครูมือ    
  อาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
  การศึกษาในศตวรรษ ที่ ๒๑ 

- บันทึกการไปราชการ 
- รายงานการอบรม / สัมมนา/ 
  ศึกษาดูงาน 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา 
  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งการ  
  เรียนรู้ 

- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น  
  ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
- รายงานผลการดําเนินงาน ๕ ส 
- รายงานผลการตรวจความสะอาด 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
 

- โครงการพัฒนาระบบ 
  เทคโนโลย ี

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในกิจกรรม 
  การเรียนการสอน 
 

 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี   
  ทักษะในการค้นคว้าและคิด 
  อย่างเป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ 
  ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 
- วิจัยในชั้นเรียน 

๒.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา 
  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/ 
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพ   
  แวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ 
- แบบบันทึกการใช้สื่อ นวัตกรรม  
  เทคโนโลย ี

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 
 
 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
  ทักษะในการค้นคว้าและคิด 
  อย่างเป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ 
  ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนําผลมา 
พัฒนาผู้เรียน 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
  ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน/กิจกรรม 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบวัดและประเมินผล 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

- โครงการพัฒนาระบบงาน 
  ประกันคุณภาพการศึกษา  
  กิจกรรมนิเทศภายใน 
  สถานศึกษา 

- รายงานผลการนิเทศภายใน  
  สถานศึกษา 
- รูปภาพ 
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คําสั่งโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
ที่  ๐๗๗ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

------------------------------------------------------------------------------ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา   

เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเต็มศักยภาพ อาศัยความตามข้อ ๔ ข้อ ๗ และข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  และ ข้อ ๕ ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนหนองแวงวิทยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด้วย 
๑.๑  นางวิราวลัย์  ชัยทวีกุล  ผู้อํานวยการ    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสัญญา  คุณละ   รักษาการรองผู้อํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางกนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 
๑.๔  นางสาวรัตนาพร  สมบรูณ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๑.๕  นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๑.๖  นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗  นางสาวบารมี  ศรีผูย  คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
หน้าที ่  ๑. วางแผนกําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

๒. กํากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในโรงเรียน และทําหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
๔. ตรวจสอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในต่อต้นสังกัด 
๕. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา 

ที่ประกอบด้วย ๘ ประการคือ 
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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(๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๗) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 
๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย  
 ๑.๑.๑  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  มอบให้ 
 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มอบให้ 
  นางสุรินทร์  อุดชุมนารี    คร ู
  นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์   คร ู
 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มอบให้ 
  นางสุรินทร์  อุดชุมนารี    คร ู
  นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์   คร ู
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
มอบให้  นางเสาวภา  ไปยะพรหม    คร ู
  นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี    คร ู
  นางอรวรรณ  มูลดี    คร ู
  นางสาววรรณลักษณ์  แก้วบัวสา   พนักงานราชการ 
 ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มอบให้   
  นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร   คร ู
  นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์   คร ู
  นางสาวบารมี  ศรีผูย    คร ู  
หน้าที ่  ๑. จัดหา จัดทําเครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน แบบบันทึก แบบสรุปผล และแบบรายงานผลการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคํานวณให้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 ๒. จัดทําโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการคิดคํานวณด้วย 
 ๓. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  มอบให้ 
  นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์   คร ู

นางกนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ   คร ู
  ครูที่ปรึกษา ม.๒ และ ม.๕ 
หน้าที ่  ๑. จัดหา จัดทําเครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน แบบบันทึก แบบสรุปผล และแบบรายงานผลการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณให้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 ๒. จัดทําแบบบันทึกการทํางาน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการเขียนโครงงาน ชิ้นงาน  
 ๓. สร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้รายวิชา IS  



- 22 - 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

 

 ๔. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มอบให้ 
 นางกนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ   คร ู
 จ่าสิบตรีนครินทร์  นิ่มมา    คร ู
 ครูทุกคน     คร ู

หน้าที่  ๑. ฝึกฝนให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นและช่วงวัย 
 ๒. สร้างสรรค์งานอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๓. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มอบให้ 
  นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร   คร ู
  นายนครินทร์  นิ่มมา    คร ู
  นางสาวปาณิสรา  จันทร์สุข   พนักงานราชการ 
  นางสาวชนิดา  บัวขันธ์    ครูอัตราจ้าง 
หน้าที ่  ๑. ฝึกทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
นักเรียนในทุกระดับชั้น 
 ๒. จัดทําเครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน แบบบันทึก แบบสรุป และแบบรายงานผลการใช้เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น 
 ๓. ฝึกให้นักเรียนจัดทําโครงงานพร้อมใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําเสนอโครงงาน 
 ๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มอบให้ 
  นางอรวรรณ  มูลดี    คร ู

นางมยุรัตน์  ธิสาเวทย์    คร ู
  นางสาวบารมี  ศรีผูย    คร ู
หน้าที ่  ๑. จัดทําเอกสารการวัดผลและประเมินผลนักเรียนในทุกระดับชั้น 
 ๒. รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
 ๓. จัดทํารายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในทุกปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าในด้านการเรียนการสอน 

๔. จัดทําแบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับชั้น 
๕. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  มอบให้ 
  นายสัญญา  คุณละ    รักษาการรองผู้อํานวยการ 

นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์   คร ู
  นายมนตรี  รักดีบุญยืน    คร ู
  นางสาวชนิดา  บัวขันธ์    ครูอัตราจ้าง 
หน้าที ่ ๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา Shopping Courses ให้เป็นรูปธรรมและมีผลงาน 
เชิงสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๒. เก็บผลงานนักเรียนพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

๓. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด   มอบให้ 
  นางกนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ   คร ู
  ครูทุกคน 
หน้าที ่ ๑. จัดทําเอกสารและและเสริมสร้างพฤติกรรมคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษากําหนด  
เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการทํางานร่วมกัน 
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีวินัยตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม 
๓. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มอบให้ 

  นางนิรดา  รักดีบุญยืน    คร ู
  นางกนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ   คร ู
  นางสาวสิริญญา  สุวรรณรงค์   คร ู
หน้าที ่ ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมชีวิตประจําวัน เช่น โครงการวันสําคัญต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาและรัฐพิธี 
 ๒. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  มอบให้ 
  นางนิรดา  รักดีบุญยืน    คร ู
  นางกนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ   คร ู
  นางสาวสิริญญา  สุวรรณรงค์   คร ู
  จ่าสิบตรีนครินทร์  นิ่มมา    คร ู
หน้าที ่  ๑. ส่งเสริม สนับสนนุ และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของคนอ่ืน และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี เช่น รายงานเกี่ยวกับการเอกสารการเลือกตั้ง การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การทํางานเป็นทีม 
 ๒. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  มอบให้ 
  นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์   คร ู
  นายคมกฤษ  จันทร์ตื้อ    คร ู
  นายธนานิศ  ดวงเพชร    คร ู
  นางสาวชนิดา  บัวขันธ์    ครูอัตราจ้าง 
หน้าที ่ ๑. จัดกิจกรรม โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์สังคม แบบบันทึกพฤติกรรม              
ทางสังคม เช่น เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม รายงานดัชนีมวลกาย น้ําหนัก  
ส่วนสูง สายตา รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โครงงานคุณธรรมรักนวลสงวนตัว ทําความดีถวายในหลวง  
 ๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
 ๓. จัดทําเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๔. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒. มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน มอบให้ 
  นางกนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ   คร ู
  นางสาวสิริญญา  สุวรรณรงค์   คร ู
หน้าที ่ ๑. กําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กําหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และ  
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 ๓. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มอบให้ 
  นางรุ่งทพิย์  หาญมนตรี    คร ู
  นางนิรดา  รักดีบุญยืน    คร ู
หน้าที ่  ๑. นําระบบการประกันคุณภาพภายในสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ๒. สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน/สังคมอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
 ๓. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี    คร ู
  นางอรวรรณ  มูลดี    คร ู
  นางสุรินทร์  อุดชุมนารี    คร ู
  นางมยุรัตน์  ธิสาเวทย์    คร ู
  นางสาวบารมี  ศรีผูย    คร ู
หน้าที ่  ๑. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมในทุก ๆ 
ด้าน เช่น แผนพัฒนาวิชาการหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลการกํากับนิเทศติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา
ด้านวิชาการ ฯลฯ 

 ๒. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มอบให้ 
  นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์   คร ู
  นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร   คร ู
  นางสาววรรณลักษณ์  แก้วบัวสา   พนักงานราชการ 
หน้าที ่  ๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่สอดคล้องกับหน้าที่ เช่น โครงการ
พัฒนาบุคลากร รายงานผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมของบุคลากร ฯลฯ 
 ๒. ส่งเสริมให้มีชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          ๓. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มอบให้ 

นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์    คร ู
  นางเสาวภา  ไปยะพรหม    คร ู
  นายมนตรี  รักดีบุญยืน    คร ู
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หน้าที ่ ๑. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอ มีแหล่งสืบค้นข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่น จัดทําแผนพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม จัดทํา
แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ รายงานโครงการที่เกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อม ฯลฯ 

๒. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  มอบให้ 
  นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร   คร ู
  จ่าสิบตรีนครินทร์  นิ่มมา    คร ู
  นางสาวปาณิสรา  จันทร์สุข   พนักงานราชการ 
  นางสาวชนิดา  บัวขันธ์    ครูอัตราจ้าง 
หน้าที ่ ๑. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ครบครัน ทันสมัย นําไปประยุกต์ใช้ได้ 
และดําเนินการอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดทําแผนบริหารจัดการสารสนเทศของโรงเรียน การจัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ วารสารโรงเรียน เว็บไซต์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
 ๒. จัดระบบและกลไกการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพท่ีดี 
 ๓. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ประกอบด้วย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มอบให้ 
  ครูทุกคน 
หน้าที ่ ๑. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกผลหลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน/แฟ้มสะสมผลงาน สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
 ๒. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนและแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย 
 ๓. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

๔. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มอบให้ 
  ครูทุกคน 
หน้าที ่  ๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสาระที่สอน 
 ๒. จัดห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๓. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มอบให้ 
  ครูทุกคน 
หน้าที ่  ๑. บริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๒. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  มอบให้ 
  ครูทุกคน 
หน้าที ่ ๑. ออกแบบวัดผลและประเมินผลด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ครอบคลุมตามาตรฐาน
ตัวชี้วัด 
 ๒. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  มอบให้ 
  ครูทุกคน 
หน้าที ่ ๑. ต้องได้รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๒. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด   หากพบปัญหาใด  ๆ  ให้
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่   ๑๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

                                                                

           ( นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล ) 
                                          ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา        
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ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กําหนดให้สถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดทํารายงานผล และนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนหนองแวงวิทยา จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล  ผู้อํานวยการ      ประธานกรรมการ 
๒. นายสัญญา  คุณละ   รักษาการรองผู้อํานวยการ     รองประธานกรรมการ 
๓. พระเทพญาณวิศิษฏ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. นางทองจันทร์  คุณาวุฒิ  กรรมการสถานศึกษา          กรรมการ     

          ๕.   นางแย้ม  จันทะไชย               กรรมการสถานศึกษา     กรรมการ  
          ๖.   นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี  หัวหน้างานประกันฯ     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  มีหน้าที่   

๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน 
ละ ๑ ครั้ง  และจัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดทํา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑                           

                                                                                              

                    ( นางวิราวัลย์  ชยัทวีกุล )    
                                         ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา    
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รางวัลความสําเร็จ  
สถานศึกษา/ผูบริหาร/ครู/นักเรียน 

 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติได้รับรางวัล  ด้านคุรุชนคน

คุณธรรม  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา   
 
๒. สถานศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
เป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเพ่ือการประกันคุณภาพระดับ 
ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปี ๒๕๖๑  

 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า โรงเรียนหนองแวง
วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดโครงงาน
นักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๖ ประจําปี ๒๕๖๑  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรม ปี  ๒๕๖๑ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  อันดับ  ๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การประกวดภาพยนตร์สั้นสุจริต  ปี  ๒๕๖๑ 
           รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรม 
การแข่งขันประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๑-ม.๓   
           รางวัลเหรียญทอง  ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรม 
การแข่งขันประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
           รางวัลเหรียญทอง  ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมการ
แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑- ม.๓ 
           รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรม 
การแข่งขนัศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
           รางวัลเหรียญเงิน  ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมการ
ตัดต่อแข่งขันภาพยนตร์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔- ม.๕ 
           รางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑- ม.๓ 

๓. คร ู
๑. นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์  ครู  โรงเรียนหนองแวงวิทยา  ได้รับการยกยองเชิดชูเกียรติเป็น  ๑๐,๐๐๐   

คุรุชน คนคุณธรรม  ประเภท  ครูผู้สอน 
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๒. นางเสาวภา  ไปยะพรหม  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เนื่องในวันครู
แห่งชาติ   

๓. นางอรวรรณ  มูลดี  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เนื่องในวันครูแห่งชาติ   
๔. นางสาวสิริญญา  สุวรรณรงค์  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เนื่องในวัน

ครูแห่งชาติ   
๕. นางมยุรัตน์  ธิสาเวทย์  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เนื่องในวันครู

แห่งชาติ   
๖. นางสาวบารมี  ศรีผูย  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เนื่องในวันครู

แห่งชาติ   
๗. นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เนื่องในวันครู

แห่งชาติ   
๘. นางเสาวภา  ไปยะพรหม  ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น  เนื่องในวันครู  

ครั้งที่  ๖๓  ประจําปี  ๒๕๖๒ 
๙. นายสัญญา  คุณละ    ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น  เนื่องในวันครู  ครั้ง

ที่  ๖๓  ประจําปี  ๒๕๖๒ 
๑๐. นางสุรินทร์  อุดชุมนารี  ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น  เนื่องในวันครู  

ครั้งที่  ๖๓  ประจําปี  ๒๕๖๒ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
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ผลการทดสอบระดับชาติ  ระดับชั้นมัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด สพฐ. ประเทศ 
ภาษาไทย (๐๑) ๓๘.๔๐ ๔๔.๐๗ ๔๘.๑๖ ๔๗.๓๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (๐๒) 

๓๒.๓๔ ๓๔.๐๓ ๓๕.๔๘ ๓๕.๑๖ 

ภาษาอังกฤษ (๐๓) ๒๓.๔๙ ๒๖.๖๐ ๓๑.๑๕ ๓๑.๔๑ 
คณิตศาสตร์ (๐๔) ๒๑.๔๗ ๒๕.๔๑ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๒ 
วิทยาศาสตร์ (๐๕) ๒๖.๒๖ ๒๘.๕๕ ๓๐.๗๕ ๓๐.๕๑ 
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ผลการทดสอบระดับชาติ  ระดับชั้นมัยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑

คะแนนเฉล่ียระดบัโรงเรียน

คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั

คะแนนเฉล่ียระดบัสังกดั สพฐ.

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
เนื่องด้วยในแต่ละปีการศึกษา ทุกโรงเรียนต้องมีการจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษาเพ่ือรายงาน 

ผลการดําเนินงานของโรงเรียนให้ต้นสังกัดทราบ ดังนั้นโรงเรียนหนองแวงวิทยา จึงได้มีการจัดทํารายงานประจําปี 
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น โดยได้มีการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐาน 
การศึกษา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

๔.  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ  
โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทุกคน เช่น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา จากนั้นได้นํา
ข้อมูลที่ได้นํามาทําการแปรผล และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

๕.  คณะกรรมการรวบรวมเอกสารจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษา พร้อมกับรายงานให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบเพ่ือที่จะได้รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๓ เป็นลําดับต่อไป 

     ลงชื่อ          ลงชื่อ   
           ( นางวิราวลัย์  ชัยทวีกุล )                ( พระญาณสิทธาจารย์ ) 
   ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            ผู้ให้ความเห็นชอบ           ผู้ให้ความเห็นชอบ 
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คณะผู้จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 

 นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล   ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
 นายสัญญา  คุณละ   รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
 
คณะจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี 

 นางรุ่งทิพย์  หาญมนตรี   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
นางกนิษฐา  สุชัยสิทธิ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสุรินทร์  อุดชุมนารี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
นางนิรดา  รักดีบุญยืน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม  
นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
นางมยุรัตน์  ธิสาเวทย์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางเสาวภา  ไปยะพรหม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

          นายคมกฤษ  จันทร์ตื้อ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
 
 

 

 


