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บทสรุปผู้บริหาร 
 
โรงเรียนก ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำด้ำนคุณภำพผู้เรียน 2 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

และ 2) ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ รวมทั้งกำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ส ำหรับด้ำนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำ 
ก ำหนดชัดเจน มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน 
รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ มีกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ประเด็นภำพควำมส ำเร็จด้ำนคุณภำพผู้เรียน สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและได้
ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยทำงกำรเรียนโดยใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้ำหมำยพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้จัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนำเต็มศักยภำพ จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในให้เหมำะสม มีสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตดี มีควำมสำมำรถกล้ำแสดงออกและสำมำรถ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข เน้นทักษะกำรท ำงำนร่วมกันท ำให้นักเรียนมีทักษะในกำรอ่ำน เขียน สื่อสำร 
และคิดค ำนวณเป็นไปตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนด จำกกำรประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6  
ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.99 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.33 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 66.79 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ก ำหนดมำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียนตำมที่ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข”  
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเพ่ือให้บรรลุตำมกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรคุณภำพ 
ของสถำนศึกษำในโรงเรียนหนองแวงวิทยำ กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
โดยใช้ข้อมูลฐำนในกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจอย่ำงชัดเจน ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้น
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพจัดกำรศึกษำ ด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพตำมควำมต้องกำรของครู
และสถำนศึกษำ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ จัดระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของโรงเรียน  
โดยประเมินภำพควำมส ำเร็จ ดังนี้ โรงเรียนมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

ก 
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สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตำมควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
แห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยน ำแผนไปปฏิบัติ ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรบริหำรอัตรำก ำลังทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีกำรนิเทศภำยใน น ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและมีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
ในกำรวำงแผน ปรับปรุง พัฒนำและร่วมกันรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำน
วิชำกำร พัฒนำหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำครูและบุคลำกรตรงควำมต้องกำรและจัดให้มีชุมชน 
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยใน
และภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ จัดระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของโรงเรียน จัดหำ
และพัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
และจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
อย่ำงหลำกหลำย มุ่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติ (Active Learning) ให้ผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำร
คิด ปฏิบัติจริงเพ่ือน ำไปสู่กำรเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้
นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำ
ผลมำพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  
มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้เด็กรักกำรเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน ำข้อมูลมำร่วมพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูผลิตนวัตกรรม แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่สร้ำงโอกำสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสำมำรถสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกำรเรียน 
กำรสอนโดยใช้ทักษะกำรคิด เช่น จัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน ครูมีกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้นักเรียนจัดป้ำยนิเทศ
และบรรยำกำศตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อกำรสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี  
และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีกำรประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของสื่อกำรสอนที่ใช้ ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน 
ภำคเรียนละ 1 เรื่อง โดยมีประเด็นภำพควำมส ำเร็จด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ดังนี้ ครูจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ ำวันได้ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส ำหรับนักเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงควำมคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอผลงำน 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน ำ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย ครูมีกำร
บริหำรจัดกำรนักเรียนเชิงบวก เน้นกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักกำรเรียนรู้ 
และสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข ครูร่วมกันออกแบบวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่ำงมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม พร้อมทั้งน ำผลไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพและน ำไป
ปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

ข 
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ค าน า 
 
กฎกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำ 

แต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ประกำศก ำหนดพร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดส่งรำยงำนผล
กำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี เปิดเผยต่อ
สำธำรณชน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก
และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ที่ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  

ดังนั้น โรงเรียนหนองแวงวิทยำ จึงได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ ผลกำรประเมินตนเอง 
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(Self – Assessment Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ที่จะน ำเสนอผลกำรประเมิน คุณภำพกำรศึกษำ
ทั้ง 3 มำตรฐำน ได้แก่ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
และมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ น ำเสนอข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำน 
เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนและส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนโดยรวม และน ำเสนอแผนพัฒนำและแนวทำงเพ่ือพัฒนำมำตรฐำนให้สูงขึ้น จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

โรงเรียนหนองแวงวิทยำ หวังว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ของโรงเรียนได้เป็นอย่ำงดี จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพครั้งนี้ 

                                                        
 ( นำยภิญโญ  ทองเหลำ ) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองแวงวิทยำ 
                9 เมษำยน 2563 
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ค ารับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

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

ข้ำพเจ้ำพระญำณสิทธำจำรย์ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โรงเรียนหนองแวง
วิทยำ ได้พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report :SAR) ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 โรงเรียนหนองแวงวิทยำ ซึ่งเป็นผลส ำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน 3 มำตรฐำน ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับคุณภำพ   ดี  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ  
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ  
พิจำรณำแล้วกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรและโครงกำร/กิจกรรม  

พบว่ำมีกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ซึ่งสะท้อนภำพควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำภำยใต้บริบทของสถำนศึกษำ จึงขอรับรองผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนหนองแวงวิทยำ และให้น ำผลแห่งกำรรับรองนี้ไปพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 

 ( พระญำณสิทธำจำรย์ ) 
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
          โรงเรียนหนองแวงวิทยำ 

    9 เมษำยน 2563 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ลักษณะขององค์กร 
ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนหนองแวงวิทยำ ตั้งอยู่เลขท่ี 216 บ้ำนหนองแวง หมู่ที่ 1 ต ำบล 

หนองแวงใต้  อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร Website : http://www.nww.ac.th สังกัด ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 โทรศัพท์ -707201 โทรสำร : 042-707201  E-Mail :nww@gmail.com 
มีเขตพ้ืนที่บริกำร 8 หมู่บ้ำน คือ บ้ำนหนองแวง หมู่ 1 กับ หมู่ 15 บ้ำนนำบัว บ้ำนรุ่งพนำไพร บ้ำนโคกก่อง 
หนองแวง บ้ำนศรีสว่ำง บ้ำนดอนกลอย บ้ำนโพนสวำง 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีจ ำนวน 9 ห้องเรียน จ ำนวน 
นักเรียน 294 คน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน  25 คน โดยมีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   
นำยภิญโญ  ทองเหลำ โทรศัพท์  0813808404 และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร นำงสำวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์ โทรศัพท์    
0878642402 

1.2 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
1.2.1 ปรัชญา, ค าขวัญ, เอกลักษณ์, อัตลักษณ์, ตราสัญลักษณ์, สีประจ าโรงเรียน, ต้นไม้ 

ประจ าโรงเรียน, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์ 
ปรัชญา 

“สุวิชำโน  ภว   โหต”ิ 
“ผู้มีควำมรู้ดี  ย่อมเป็นคนเจริญ”  โดยเจ้ำคุณพระญำณวโรดม 

ค าขวัญ  
เรียนดี กีฬำเด่น เน้นคุณธรรม น ำพัฒนำ 

เอกลักษณ์ 
วินัยดี มีจิตอำสำ 

อัตลักษณ์ 
แปรรูปดี  มีคุณธรรม  น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

สีประจ าโรงเรียน  สีแสด-ฟ้ำ 
ความหมาย  
สีแสด  หมำยถึง   ควำมเป็นเลิศ 
สีฟ้ำ  หมำยถึง   ควำมมีปัญญำ 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
ต้นทองกวำว (ดอกจำน) 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
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ค าอธิบาย 
พญำนำคใต้สระบัวที่ล้อมรอบด้วยวงกลม 
พญำนำค คือ  ควำมมีศักยภำพของบุคคลำกร 
สระบัว  คือ  ควำมอุดมสมบูรณ์ 
วงกลม     คือ  ควำมสำมัคคี  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

วิสัยทัศน์ (Visions)  
  โรงเรียนหนองแวงวิทยำ  เป็นองค์กรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ครู  และ 
บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ  เน้นระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพภำยใต้กำรมีส่วนร่วมและกำร
เชื่อมโยงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม พัฒนำให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดท ำหลักสูตรและจัดกิจกรรมกระบวนกำร 

เรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยสู่คุณภำพตำมมำตรฐำนบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย 
  2. ส่งเสริม พัฒนำให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกำรวิเครำะห์ วิจัย แก้ปัญหำ มีวิจำรณญำณ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สื่อ นวัตกรรม บรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้มำใช้ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  4. ประสำนงำนส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องสู่กำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์ (Goals) 
เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนหนองแวงวิทยำมีคุณภำพบนพ้ืนฐำนของควำม 

เป็นไทย จึงก ำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภำพกำย สุขภำพจิต
ที่ดี ปลอดสิ่งเสพติด สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
  2. ครูมีหลักสูตรชั้นเรียนและออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตรงตำมศักยภำพของผู้เรียน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  3. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรมีคุณภำพและได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมมำตรฐำนวิชำชพี 
อย่ำงต่อเนื่อง 
  4. ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรวิเครำะห์ วิจัย แก้ปัญหำ มีวิญญำณ
ควำมเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
  5. สถำนศึกษำได้รับกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
  6. สถำนศึกษำมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อกำรจัดกำรศึกษำตำม
แนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำและจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
  7. สถำนศึกษำ ชุมชนมีกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.2.2 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญของโรงเรียน 
1. อำคำรเรียน จ ำนวน 4 หลัง ได้แก่ อำคำรเรียนแบบ 108 ล อำคำรเรียนแบบ 

เบ็ดเสร็จ ก ข ค 
2. อำคำรประกอบ จ ำนวน 1 หลัง ได้แก่ อำคำรอุตสำหกรรม  
3. สิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนๆ จ ำนวน 6 หลัง ได้แก่ โรงอำหำร ขนำด 300 ที่นั่ง, โรงผลิตน้ ำดื่ม  

โรงจอดรถนักเรียน 2 โรงจอดรถครู และหอประชุม 
4. ห้องปฏิบัติกำรอ่ืนๆ จ ำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

ห้องปฏิบัติกำรสังคมศึกษำ และห้องปฏิบัติกำรกำรงำนอำชีพ 
   5. ระบบอินเทอร์เน็ต TOT 300 mb และ 3BB 300 mb  

1.2.3 หลักสูตรและการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน 
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนหนองแวงวิทยำ ฉบับปรับปรุง  

2560 
1.2.4 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆ ดังนี้ 

   โครงกำร 1 อ ำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน “รุ่นที่ 3” โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ โครงกำร
โรงเรียนสุจริต โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สถำนศึกษำพอเพียง และสถำนศึกษำสีขำว 

1.2.5 ผลงานที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

ผลงานนักเรียน 

1. เด็กชำยคฑำวุฒิ  สีสอน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง  
ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3   งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ ครั้งที่ 69  
ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562  

2. เด็กชำยอนุพงศ์  ภูครองทุ่ง ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง  
ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3   งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ ครั้งที่ 69  
ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

3. เด็กหญิงธัญสินี นำสูต  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรประกวดกำรแปรรูปอำหำร 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

4. เด็กหญิงกนกวรรณ  นำมวิจิตร  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำรแปรรูป
อำหำร ระดับชั้น ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

5. นำงสำวณิศวรำ  ชัยบุญมำ  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำรแปรรูปอำหำร 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

6. นำงสำวกฤติยำ โพธิ์ทัน  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำรแปรรูปอำหำร 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
วันที่ 12-14 ธันวำคม 2562 

7. นำงสำวสุดำวัลย์  จันทร์ชำ  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำรแปรรูปอำหำร 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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8. นำงสำวปฏิพร  วงษำคร  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำรแปรรูปอำหำร 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
วันที่ 12-14 ธันวำคม 2562 
 9. นำงสำวอรุโณทัย  เสนำนุช  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลง 
พระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4- ม.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ  ครั้งที่ 69 ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

10. นำงสำวณัฏยำ  สุพร ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม กำรแข่งขันวำภำพระบำยสี ระดับชั้น 
ม.4-ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่ 
12 – 14 ธันวำคม 2562 

11. นำงสำวคชำภรณ์ อภัยศรี  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์ 
ระดับชั้น ม.4 –ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562  ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

12. นำงสำวสุดำรัตน์  สุพร ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์  
ระดับชั้น ม.4 –ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

13. นำงสำวณัฐชยำ  ทองไสย์  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 โรงเรียนขนำดเล็กกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประกวด Best Practice “บริษัทสร้ำงกำรดี” โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบำล
ในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  วันที่ 5 สิงหำคม 2562  ณ อำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนธำตุนำรำยณ์
วิทยำ  

14. นำงสำวอำรียำ จงเจือกลำง  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 โรงเรียนขนำดเล็กกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประกวด Best Practice “บริษัทสร้ำงกำรดี” โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบำล
ในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  วันที่ 5 สิงหำคม 2562  ณ อำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนธำตุนำรำยณ์
วิทยำ 

15. นำงสำวณัฐฐินันท์  จันทร์สุนีย์  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 โรงเรียนขนำดเล็กกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด Best Practice “บริษัทสร้ำงกำรดี” โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  วันที่ 5 สิงหำคม 2562  ณ อำคำรอเนกประสงค์ 
โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ 
  
ผลงานของครู 

1. นำงกนิษฐำ  สุชัยสิทธิ์  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรประกวดแปรรูป
อำหำร ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ  2562  ณ  จังหวัด 
ศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

2. นำงกนิษฐำ  สุชัยสิทธิ์  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรประกวดแปรรูป
อำหำร ระดับชั้น ม.4 - ม.6   งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ  2562  ณ  จังหวัด 
ศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 
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3. นำงกองเพชร จันทรพิทักษ์  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม กำรแข่งขัน 
ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 – ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  
ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

4. นำยฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรแข่งขัน
เครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ   
ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

5. นำงมยุรัตน์  ธิสำเวทย์ ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรแข่งขัน
เครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ   
ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

6. ครูยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวด
กำรแปรรูปอำหำร ระดับชั้น ม.4-ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562  
ณ  จังหวัดศรีสะเกษ  วันที่ 12-14 ธันวำคม 2562 

7. ครูยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวด
กำรแปรรูปอำหำร ระดับชั้น ม.1-ม.3  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562  
ณ  จังหวัดศรีสะเกษ  วันที่ 12-14 ธันวำคม 2562 

8. นำงสำวปำณิสรำ  จันทร์สุข  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมกำรแข่งขันกำรตัดต่อ
ภำพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ  ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

9. นำยนครินทร์  นิ่มมำ  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม กำรแข่งขันวำดภำพ
ระบำยสี ระดับชั้น ม.4-ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

10. นำยนครินทร์  นิ่มมำ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กิจกรรมกำรแข่งขันกำรตัดต่อ
ภำพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ  ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

11. ครูยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 โรงเรียนขนำดเล็ก
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด Best Practice “บริษัทสร้ำงกำรดี” โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  วันที่ 5 สิงหำคม 2562  ณ อำคำรอเนกประสงค์ 
โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ 

12. นำงกนิษฐำ  สุชัยสิทธิ์  ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยในโครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมแลกเป้ำ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ 2561  งำนวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยำ สพม.เขต 23 โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน   

13. นำงมยุรัตน์  ธิสำเวทย์  ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยในโครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมแลกเป้ำ 
สพฐ. ปีงบประมำณ 2561  งำนวิจัย เรื่องกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยำ สพม.เขต 
23 โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน   
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ผลงานผู้บริหาร 

1. นำยภิญโญ  ทองเหลำ  ได้รับพิจำรณำให้ได้รับรำงวัลดีเด่น  ภำวะผู้น ำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่คุณภำพ
ผู้เรียน  

2. นำยภิญโญ  ทองเหลำ  เป็นวิทยำกรพี่เลี้ยง  หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รุ่นที่ 3/2562 ระหว่ำงวันที่ 30 มิถุนำยน – 7 
กรกฎำคม 2562 

3. นำยภิญโญ  ทองเหลำ เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลผลงำนหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  
ปี 2562  “ระดับประเทศ”  รำงวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง EIAR ระบบกำรเสริมสร้ำงศักยภำพศตวรรษท่ี 21 
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ สู่คุณภำพผู้เรียน   
 

( เอกสารประกอบ ภาคผนวก ค หน้า 55 ) 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
2.1 จ านวนบุคลากร 

บุคลากร  ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน 
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

รวม 

ปีการศึกษา 
2562 

1 18 2 1 2 1 25 

 
2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิ 
การศึกษา 

ปวช. ปวส. ปริญญา
ตรี 

ประกาศนียบัตร 
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

จ านวน  2 - 11 1 10 1 25 
 

2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา  1 - 
2. คณิตศาสตร์  3 17 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 19 
4. ภาษาไทย  2 17 
5. ภาษาต่างประเทศ  3 19 
6. สังคมศึกษา ฯ  3 17 
7. การงานอาชีพ 2 16 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา  1 18 
9. ศิลปะ  1 18 

รวม 22 141 
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3. จ านวนข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2562 รวม  294 คน (ข้อมูล 5 พฤศจิกำยน 2562) 
 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งหมด 
จ านวนห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 
เพศชาย 35 24 39 98 10 18 13 41 139 

เพศหญิง 26 33 41 100 16 18 21 55 155 

รวม 61 57 80 198 26 36 34 96 294 

 

 
 
4. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

4.1 จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 

แหล่ง/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ห้องสมุดโรงเรียนหนองแวงวิทยา 61 57 80 26 36 34 
สหกรณ์โรงเรียนหนองแวงวิทยา 61 57 80 26 36 34 
โรงเรียนธนาคาร 10 8 24 12 3 11 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 61 57 80 26 36 34 
ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ 61 57 - - 36 34 
ห้องแนะแนว - - 25 26 36 34 
ห้องปฏิบัติการสังคม - - - 26 36 34 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

35

24

39

10

18

13

26

33

41

16
18

21

จ ำนวนข้อมูลนักเรียน

เพศชำย เพศหญิง

7 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Self-Assessment Report : SAR โรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 
4.2 จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 

แหล่ง/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติอ าเภอวานรนิวาส -   26 36 34 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาข้าวฮางงอก บ้านหนองแวง     36 34 
แหล่งเรียนรู้การท าข้าวเม่า บ้านนาบัว - - - 26 36 34 
แหล่งเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ (บ้านห้วย
แสง) 

- - - 26 36 34 

ดอนเจ้าปู่ตา (บ้านโคกก่องหนองแวง) - - - 26 36 34 
การประดิษฐ์จากเศษผ้าคราม บ้านห้วยหินใน - - 80 26 36 34 
เครื่องจักสาน บ้านโคกก่อง - 10 10 10 10 10 
หลักกิโลอาเซียน บ้านห้วยหินลาด - 10 10 10 10 10 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

0
10
20
30
40
50
60
70
80

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

8 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Self-Assessment Report : SAR โรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีการศึกษา 2562 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน (อิงเกณฑ์) 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ดี 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
      1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลรวม ดเีลิศ 
 

1.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน 

 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ
(ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรยีน 
1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคดิค ำนวณ 
     1.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ 60) ขึ้นไป 

ร้อยละ 62 77.84 ด ี สูงกว่ำเป้ำหมำย 

     1.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ 60) ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 63.64 ปำนกลำง ตำมเป้ำหมำย 

     1.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระ
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ 60) ขึ้นไป       

ร้อยละ 60 72.50 ด ี สูงกว่ำเป้ำหมำย 

1.2  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวเิครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภปิรำยแลกเปลีย่นควำมคดิเห็นและแก้ปัญหำ 
     1.2.1 นักเรียนมชีิ้นงาน ผลงาน จากการท า
โครงงานและสามารถอธิบายหลกัการ แนวคิดขั้นตอน
การท างาน ปัญหา และอุปสรรคการท างานได้ 

รอ้ยละ 62 78.23 ด ี สูงกว่ำเป้ำหมำย 

     1.2.2 นักเรียนมชีิ้นงานจากการศึกษาวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ อย่ำงน้อย 1 ช้ิน ต่อปี
กำรศึกษำ   

ร้อยละ 65 72.04 ด ี สูงกว่ำเป้ำหมำย 

1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     1.3.1 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ อยู่ในระดับ 2  
(ร้อยละ 60) ขึ้นไป 

ร้อยละ 65 70.75 ด ี สูงกว่ำเป้ำหมำย 

1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     1.4.1 นักเรียนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 70 72.11 ด ี ตำมเป้ำหมำย 
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มาใช้ในการผลิตชิ้นงานและใช้ในการน าเสนอได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
1.5 มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     1.5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
(วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,ภาษาไทย,สังคมศึกษาฯ
,ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยรวมระดับ 2 (ร้อยละ 60)  
ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 72.36 ด ี สูงกว่ำเป้ำหมำย 

     1.5.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียน (สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ,การ
งานอาชีพ) มีค่าเฉลี่ยรวมระดับ 3 (ร้อยละ 70) ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 71.30 ด ี ตำมเป้ำหมำย 

     1.5.3 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงกว่าที่ผ่านมา 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3 

ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 60 

ก ำลัง
พัฒนำ 

ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

1.6 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดตี่องำนอำชีพ 
     1.6.1 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความรู้ 
และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพ อย่างน้อย 1 อย่าง 
ต่อภาคเรียน 

ร้อยละ 85 83.84 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

     1.6.2 นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 80 85.29 ดีเลิศ ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
เฉลี่ยร้อยละ / ระดับคุณภาพ ร้อยละ 70 74.54 ดี ตามเปาหมาย 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2.1 กำรมีคณุลักษณะและค่ำนยิมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
     2.1.1 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศกึษาก าหนด 

ร้อยละ 65 84.69 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

     2.1.2 นักเรียนมีวนิัยตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
คุณธรรม 

ร้อยละ 62 77.89 ด ี ตำมเป้ำหมำย 

2.2 ควำมภมูิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
     2.2.1 นักเรียนมสี่วนร่วมและสนับสนนุในกจิกรรม
วันส าคัญทางพุทธศาสนาและวนัส าคัญ อื่น ๆ           

ร้อยละ 82 81.29 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

2.3 กำรยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
     2.3.1 นักเรียนแสดงความคดิเห็นได้อย่าง
เหมาะสมและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 

ร้อยละ 83 78.29 ปำนกลำง ตำมเป้ำหมำย 

2.4 สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 
     2.4.1 นักเรียนมสีุขภาพ ร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและแก้ปัญหาโดย
ไม่ใช้ความรุนแรง 

ร้อยละ 70 77.75 ปำนกลำง ตำมเป้ำหมำย 

     2.4.2 นักเรียนมกีารแสดงออกทางอารมณ์ สังคม  
และสติปัญญาเหมาะสมกับช่วงวัย 

ร้อยละ 70 73.97 ปำนกลำง ตำมเป้ำหมำย 

เฉลี่ยร้อยละ / ระดับคุณภาพ ร้อยละ  70 78.98 ดี ตามเป้าหมาย 
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1.2 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ
(ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

2.1 มีเป้ำหมำย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
     2.1.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์/พันธกจิ/เป้าหมายที่
ชัดเจน มีกลยุทธ์และกระบวนการน ากลยุทธ์สูก่าร
ปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด     

ร้อยละ 90 90 ยอดเยี่ยม ตำมเป้ำหมำย 

     2.1.2 โรงเรียนมีนโยบายให้คุณครูทุกคนน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

ร้อยละ 90 90 ยอดเยี่ยม ตำมเป้ำหมำย 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคณุภำพของสถำนศึกษำ 
    2.2.1 โรงเรียนน าระบบการประกันคุณภาพภายใน
สู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระดับดีขึ้น
ไป    

ร้อยละ 90 90 ยอดเยี่ยม ตำมเป้ำหมำย 

    2.2.2 โรงเรียนสนับสนุนให้บคุลากรทางการศึกษา
มีส่วนร่วมในกจิกรรมของชุมชน/ สังคมอย่างต่อเนื่อง
และชัดเจนในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 85 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    2.3.1 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
หลากหลายที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 85 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     2.4.1 โรงเรียนมีการสนับสนนุครูและบุคลากรทุก
คนให้ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่สอดคล้อง
กับหน้าที่ท่ีปฏิบัติ อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ 85 85 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

     2.4.2 โรงเรียนส่งเสริมให้มีชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 80 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       2.5.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอ มีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 70 75 ด ี ตำมเป้ำหมำย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
       2.6.1 โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสมและใช้ประโยชน์เต็ม
ศักยภาพ 

ร้อยละ 72 75 ด ี ตำมเป้ำหมำย 

เฉลี่ยร้อยละ / ระดับคุณภาพ ร้อยละ 70 83.89 ดีเลิศ สูงกว่า
เป้าหมาย 
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1.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ
(ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ) 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       3.1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีวิเคราะห์ผู้เรียนและแก้ปัญหา
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน  
(Research and Innovation Based) 

ร้อยละ 85 85 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

       3.1.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

ร้อยละ 80 85 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
       3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาและ
ใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลย ีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู ้

ร้อยละ 80 80 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

       3.2.2 ครูมีการจัดห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
คุณภาพ โดยเน้นความเหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษา  

ร้อยละ 80 80 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       3.3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ร้อยละ 85 85 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

       3.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
ด าเนินงานด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         

ร้อยละ 80 85 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

3.4 ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       3.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนการ
วัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดของหลักสูตรและระบบปฏิรูปการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21       

ร้อยละ 80 85 ดีเลิศ ตำมเป้ำหมำย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       3.5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
นิเทศ ตรวจเย่ียมชั้นเรียน ติดตามประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนรู ้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ร้อยละ 80 90 ยอดเยี่ยม ตำมเป้ำหมำย 

เฉลี่ยร้อยละ / ระดับคุณภาพ ร้อยละ 70 84.38 ดีเลิศ สูงกว่า
เป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ  : ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนหนองแวงวิทยำก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน โดยประกำศจุดเน้น 

เสริมคุณภำพเพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำน ำไปใช้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดกำรประเมินตนเองของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนหนองแวงวิทยำ 
โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ครูจัดกำรเรียนรู้ให้
เป็นไปตำมศักยภำพของผู้เรียนและเป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เหมำะสมกับผู้เรียน โดยมีแผนงำนและโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เป็นต้น โรงเรียนจัดท ำโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมสำมำรถในกำรน ำเทคนิควิธีสอน 
ให้ตรงตำมศักยภำพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้น กำรใช้ Google Apps for 
Education โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรสืบค้น แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีควำมเชื่อมโยงกับชีวิตนักเรียนโดยกำรเรียนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์และห้องปฏิบัติกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ โดยจัดหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน
สำระกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (IS) โดยเน้นกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) โดยมีกิจกรรมส ำคัญในกำรพัฒนำครูโดยใช้เทคนิคกำร Coaching ครูผู้สอนร่วมกันก ำหนด
เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลแบบบูรณำกำร ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรรู้
ที่เน้นกำรใช้ค ำถำมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียนและกำรประเมินผลตำมสภำพจริง 

นอกจำกนี้โรงเรียนหนองแวงวิทยำจัดโครงกำร/ กิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ใน 
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข เน้นกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมำะสมกับวัยของผู้เรียนและตำมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน คือ แปรรูปดี มีคุณธรรม น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรจัดค่ำยอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ด ำเนินกำรโครงกำร/ กิจกรรมสืบสำนประเพณีไทยร่วมกับชุมชน กิจกรรม
ทำบุญตักบำตรเนื่องในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ โรงเรียนจัดท ำโครงกำร/ กิจกรรมพัฒนำนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เหมำะสมกับวัยตำมหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิต
สำธำรณะ มีระบบกำรแนะแนวและกำรดูแลสุขภำวะจิต น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมกันวำงแผนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและมีกำรเรียนรู้ในโลกกว้ำง กำรเข้ำไปศึกษำกับภูมิปัญญำในชุมชนรอบๆ สถำนศึกษำจัดกิจกรรม
สถำนศึกษำตำมเอกลักษณ์ของโรงเรียน วินัยดี มีจิตอำสำ เป็นต้น โดยจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีกิจกรรมส ำคัญของโครงกำร ประกอบด้วย กำรคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล กำรประชุมผู้ปกครอง 
และประชุมเครือข่ำยผู้ปกครอง กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมชุมนุมพัฒนำผู้เรียนพัฒนำและส่งเสริมควำมถนัดและควำมสนใจของ
นักเรียน กำรจัดกิจกรรมโครงกำรค่ำยพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับนักเรียนกลุ่มใกล้ชิด 
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2.2 ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละชั้น 

1.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย อยู่ในระดับ 2  
(ร้อยละ 60) ขึ้นไป 

 
 
 

ระดับชั้น 

ระดับผลการเรียน (ระดับคุณภาพ)  
ผลการเรียน 

2 ขึ้นไป 
4 

(ยอดเยี่ยม) 
3- 3.5 
(ดีเลิศ) 

2 - 2.5 
(ดี) 

1 - 1.5 
(ปำนกลำง) 

0/ร 
(ก ำลังพัฒนำ) 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

 
ร้อ

ยล
ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

ม.1 36 29.51 36 29.51 33 27.05 11 9.02 6 4.92 105 86.0
7 ม.2 47 40.17 35 29.91 12 10.26 2 1.71 17 14.53 94 80.3
4 ม.3 38 31.15 31 20.41 16 13.11 4 3.23 33 27.05 85 69.6
7 ม.4 27 57.47 11 23.40 4 8.51 0 0 5 10.64 42 89.3
6 ม.5 19 30.65 19 30.65 7 11.29 2 3.23 15 24.13 45 72.5
8 ม.6 25 43.10 7 12.07 8 13.79 5 8.62 13 22.41 40 68.9
7 รวม  192 36.36 139 26.23 80 15.15 24 4.55 89 16.86 411 77.8
4  
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย อยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ 60) ขึ้นไป

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ
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1.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ อยู่ในระดับ 2  

(ร้อยละ 60) ขึ้นไป 
 
 
 

ระดับชั้น 

ระดับผลการเรียน (ระดับคุณภาพ) ผลการเรียน 
2 ขึ้นไป 4 

(ยอดเยี่ยม) 
3- 3.5 
(ดีเลิศ) 

2 - 2.5 
(ดี) 

1 - 1.5 
(ปำนกลำง) 

0/ร 
(ก ำลังพัฒนำ) 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

ม.1 22 18.32 52 42.62 33 27.05 3 2.46 12 9.84 107 87.71 

ม.2 21 17.95 16 13.68 23 19.66 15 12.82 42 35.90 60 51.28 

ม.3 11 9.02 24 19.67 25 20.49 13 10.66 49 40.16 60 49.18 

ม.4 17 36.17 11 23.04 14 29.79 0 0 5 10.64 42 89.36 

ม.5 3 4.39 19 30.65 7 11.29 5 8.06 28 45.16 29 46.77 

ม.6 11 18.97 21 36.21 6 10.34 6 10.34 14 24.14 38 65.52 

รวม  85 17.47 143 27.65 108 19.77 42 7.39 150 27.64 336 63.64 

 

 

1.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในสำระคณิตศำสตร์ อยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ  
60) ขึ้นไป 

 
 
 

ระดับชั้น 

ระดับผลการเรียน (ระดับคุณภาพ) ผลการเรียน 
2 ขึ้นไป 4 

(ยอดเยี่ยม) 
3- 3.5 
(ดีเลิศ) 

2 - 2.5 
(ดี) 

1 - 1.5 
(ปำนกลำง) 

0/ร 
(ก ำลังพัฒนำ) 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

ร้อ
ยล

ะ 

ม.1 58 47.54 26 21.31 16 13.11 9 7.38 13 10.66 100 81.97 

ม.2 25 21.37 12 10.26 46 39.36 17 14.53 17 14.53 83 70.94 
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษอยู่ในระดับ 2
(ร้อยละ 60) ขึ้นไป

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ
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ม.3 24 19.67 26 21.31 38 31.15 2 1.64 32 26.23 88 72.13 

ม.4 26 55.32 16 34.04 0 0 0 0 5 10.64 42 89.36 

ม.5 14 22.58 10 16.13 8 12.90 5 8.06 25 40.32 32 51.62 

ม.6 18 31.03 13 22.41 9 15.52 3 5.17 15 25.86 40 68.97 

รวม  165 31.25 103 19.51 117 22.16 36 6.82 107 20.27 385 72.50 

 

 

1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
          1.2.1 นักเรียนมีชิ้นงำน ผลงำน จำกกำรท ำโครงงำนและสำมำรถอธิบำยหลักกำร 
แนวคิด ขั้นตอนกำรท ำงำน ปัญหำ และอุปสรรคกำรท ำงำนได้ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 61 6 10 14 31 45 73.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 57 4 8 12 33 45 78.95 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 80 6 10 15 49 64 80.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 26 1 2 5 18 23 88.46 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 6 3 4 23 27 75.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 6 2 2 24 26 76.47 

รวม 294 29 35 52 178 230 78.23 
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40.32

25.86

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนในสำระคณิตศำสตร์ อยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ 60) ขึ้นไป

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ
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1.2.2 นักเรียนมีชิ้นงำนจำกกำรศึกษำวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ อย่ำงน้อย 1 ชิ้น  
ต่อปีกำรศึกษำ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 57 7 5 20 23 43 78.18 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 3 9 11 13 24 61.11 

รวม 93 10 14 31 36 67 72.04 

 

      
1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1.3.1 นักเรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมเก่ียวกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อยู่ในระดับ  
2 (ร้อยละ 60) ขึ้นไป   

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 61 11 12 21 17 38 62.29 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 57 10 7 20 20 40 70.17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 80 10 15 33 22 55 68.75 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 26 0 3 17 6 23 88.46 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 5 3 15 13 28 77.78 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 2 8 18 6 24 70.58 

รวม 294 38 45 124 84 208 70.75 
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ท ำงำน ปัญหำ และอุปสรรคกำรท ำงำนได้

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม
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1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.4.1 นักเรียนสำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรผลิตชิ้นงำนและใช้ในกำร 

น ำเสนอได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 61 8 12 18 23 41 67.21 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 57 6 13 15 23 38 66.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 80 8 16 30 26 56 70.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 26 1 2 17 6 23 88.46 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 3 8 11 14 25 69.44 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 2 3 16 13 29 85.29 

รวม 294 28 54 107 105 212 72.11 
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นักเรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมเกีย่วกบักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ 
60) ขึ้นไป 
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อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม
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1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      1.5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
(วิทยำศำสตร์, คณิตศำสตร์,ภำษำไทย,สังคมศึกษำฯ,ภำษำอังกฤษ) มีค่ำเฉลี่ยรวมระดับ 2 (ร้อยละ 60) ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
รายวชิาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 86.07 81.97 83.20 84.02 87.71 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 80.34 70.94 73.93 74.50 51.28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 69.67 72.13 59.84 58.61 49.18 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 89.36 89.36 91.67 87.14 89.36 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 72.58 51.62 59.68 66.13 46.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 68.97 68.97 - 74.14 65.52 

ร้อยละ 77.84 72.50 73.66 72.58 63.64 
ค่าเฉลี่ยรวม  72.044 

 

 
   1.5.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เสริม 

สร้ำงศักยภำพผู้เรียน (สุขศึกษำและพลศึกษำ, ศิลปะ, กำรงำนอำชีพ) มีค่ำเฉลี่ยรวมระดับ 3 (ร้อยละ 70) ขึ้นไป 
 

ระดับชั้น 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

สุขศึกษาและพลศกึษา ศิลปะ การงานอาชีพ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 90.08 72.13 59.84 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 82.30 64.96 67.08 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 74.14 59.02 60.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 89.36 89.36 93.48 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 84.76 61.29 50.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 83.64 62.07 66.09 

ร้อยละ 83.37 66.67 63.87 
ค่าเฉลี่ยรวม 71.30 
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก (วิทยำศำสตร์,
คณิตศำสตร์,ภำษำไทย,สังคมศึกษำฯ,ภำษำอังกฤษ) มีค่ำเฉลี่ยรวมระดับ 2

(ร้อยละ 60) ขึ้นไป

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษาฯ ภาษาองักฤษ
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1.5.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีมผีลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด อยู่ในระดับ 3  
ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1–6 ปีกำรศึกษำ 2562  (เฉพำะรำยวิชำพื้นฐำน) 

 
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมดแต่ละชั้น 

61 คน 57 คน 80 คน 26 คน 36 คน 34 คน 294 คน 

รายวิชา จ านวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย 61.48 71.93 43.13 73.08 52.78 47.06 56.80 
คณิตศาสตร์ 68.85 31.58 32.50 80.77 33.33 45.59 45.75 
วิทยาศาสตร์ 59.84 51.75 25.00 78.85 44.44 - 47.12 
สังคม 69.67 67.54 41.88 65.38 37.50 45.59 54.59 
ประวัติศาสตร์ 70.49 36.84 38.13 53.85 40.28 45.59 46.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา 89.34 81.58 53.75 80.77 69.44 67.65 72.45 
ศิลปะ 72.13 66.67 44.38 80.77 52.78 52.94 59.69 
การงานอาชีพ 54.92 78.07 48.13 42.31 - - 56.92 
ภาษาอังกฤษ 60.65 35.09 25.00 53.85 30.56 47.06 40.14 

เฉลี่ย 67.49 57.89 39.10 68.55 45.14 50.21 59.50 
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำง
ศักยภำพผู้เรียน (สุขศึกษำและพลศึกษำ, ศิลปะ, กำรงำนอำชีพ) มีค่ำเฉลี่ยรวมระดับ 3 (ร้อยละ 

70) ขึ้นไป

สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพ
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  1.5.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมผีลกำรประเมินสมรรถนะที่ส ำคัญของผู้เรยีน ระดบัดีขึ้นไป 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 61 - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 57 - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 80 3 19 23 35 58 72.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 26 - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 - - - - - - 

รวม 294 3 19 23 35 58 72.50 
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ร้อยละของนักเรยีนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนผ่ำนเกณฑ์ทีส่ถำนศึกษำก ำหนด อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1–6 ปีกำรศึกษำ 2562 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

0

5

10

15

20

25

30

35

ม.1 ม.2 ม.3

3
1

3

7 7

19

31

24 23
20

25

35

ร้อยละของนักเรยีนทีม่ีผลกำรประเมนิสมรรถนะตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

21 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Self-Assessment Report : SAR โรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีการศึกษา 2562 

 

1.5.5 ร้อยละของผู้เรยีนที่มีผลกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป  

 
 
 

ระดับชั้น 

ระดับผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน (ระดับคุณภาพดี) 
ผลการประเมิน 

ดี ขึ้นไป 
5 

(ดีเยี่ยม) 
4 
(ดี) 

3 
(ปรับปรุง) 

2 
(ผ่ำน) 

1 
(ไม่ผ่ำน) 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

ม.1 82 67.21 30 24.59 2 1.64 8 6.56 0 0 122 93.44 
ม.2 36 31.58 44 38.60 12 10.53 22 19.30 0 0 114 80.70 
ม.3 58 36.25 36 22.50 38 23.75 19 11.88 9 5.63 160 82.50 
ม.4 40 76.92 0 0 1 1.92 8 15.38 3 5.77 52 78.85 
ม.5 24 33.33 18 25.00 13 18.06 12 16.67 5 6.94 72 76.39 
ม.6 30 44.12 12 17.65 12 17.65 10 14.71 4 5.88 68 79.41 
รวม 275 48.24 144 21.38 81 12.26 81 14.08 22 4.04 588 82.99 

 

 

1.5.6 นักเรียนมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มีค่ำเฉลี่ย 
รวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สูงกว่ำที่ผ่ำนมำ 

1. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้น ม. 3  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 50.23 55.91 55.14 

คณิตศาสตร ์ 19.91 32.98 33.25 
วิทยาศาสตร์ 28.46 26.98 26.73 
ภาษาอังกฤษ 27.20 30.22 30.07 
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ผลกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์

ดีเย่ียม ดี ปรับปรุง ผ่ำน ไม่ผ่ำน

22 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Self-Assessment Report : SAR โรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีการศึกษา 2562 

 

 

2. กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 52.04 50.23 -1.81 

คณิตศาสตร ์ 23.38 19.91 -3.47 
วิทยาศาสตร์ 34.46 28.46 -6.00 
ภาษาอังกฤษ 28.54 27.20 -1.34 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562 
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3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้น 
มัธยมศึกษำปีที่ 6  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 33.48 43.02 42.21 

คณิตศาสตร ์ 14.77 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 22.36 29.40 29.20 
สังคมศึกษา 32.05 36.10 35.70 
ภาษาอังกฤษ 21.08 28.97 29.20 

 

 

4. กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ปีกำรศึกษำ 2561–2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 38.40 33.48 -4.92 

คณิตศาสตร ์ 21.47 14.77 -6.70 
วิทยาศาสตร์ 26.26 22.36 -3.90 
สังคมศึกษา 32.34 32.05 -0.29 
ภาษาอังกฤษ 23.49 21.08 -2.41 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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1.6 ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.6.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนต่องำนอำชีพ  

อย่ำงน้อย 1 อย่ำงต่อภำคเรียน  
  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 61 3 9 20 29 45 73.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 57 5 - 17 35 35 61.40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 80 5 10 39 26 31 38.75 

รวม 198 13 19 76 90 166 83.84 
 

 
 

1.6.2 นักเรียนสำมำรถศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 
ม.6 34 5 - 15 14 29 85.29 

รวม 14.71 - 44.12 41.18 - - 
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กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนต่องำนอำชีพ อย่ำงน้อย 1 อย่ำง
ต่อภำคเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม
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2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
2.1.1 นักเรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่ำนเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ 

ก ำหนด 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

ระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับคุณภาพดี) 
ผลการประเมิน 

ดี ขึ้นไป 
5 

(ดีเยี่ยม) 
4 
(ดี) 

3 
(ปรับปรุง) 

2 
(ผ่ำน) 

1 
(ไม่ผ่ำน) 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

จ ำ
นว

น(
คน

) 

ร้อ
ยล

ะ 

ม.1 101 82.79 9 7.38 0 0 12 9.84 0 0 122 90.16 
ม.2 48 42.11 44 38.60 12 10.52 10 8.77 0 0 114 91.23 
ม.3 48 30.00 50 31.25 35 21.88 18 11.25 9 5.62 160 83.13 
ม.4 36 69.23 4 7.69 1 1.92 8 15.38 3 5.77 52 78.85 
ม.5 20 27.78 24 33.33 12 16.67 13 18.06 3 4.17 72 77.78 
ม.6 32 47.06 10 14.70 12 17.65 11 16.18 3 4.41 68 79.41 
รวม 290 49.83 145 22.16 75 11.44 74 13.25 19 3.33 588 84.69 

 

 

0

5

10

15

ม.6

11

2

9

12

นักเรียนสำมำรถศึกษำต่อในระดับที่สูงขึน้

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม

0

20

40

60

80

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

82.79

42.11
30

69.23

27.78

47.06

7.38

38.06
31.25

7.69

33.33

14.7

0
10.52

21.88

1.92

16.67 17.65
9.84 8.77 11.25 15.38 18.06 16.18

0 0 5.62 5.77 4.17 4.41
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ดีเย่ียม ดี ปรับปรุง ผ่ำน ไม่ผ่ำน
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2.1.2 นักเรียนมีวินัยตำมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 61 1 5 3 52 55 90.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 57 5 7 3 42 45 78.94 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 80 10 10 5 55 60 75.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 26 3 1 1 21 22 84.61 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 5 11 - 20 20 55.55 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 5 2 2 25 27 79.41 

รวม 294 29 36 14 215 229 77.89 
 

 
 

2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.2.1 นักเรียนมีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำและวัน 

ส ำคัญอ่ืน ๆ     
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 61 3 4 15 39 54 88.52 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 57 1 6 18 32 50 87.72 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 80 4 10 18 48 66 82.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 26 0 5 3 18 21 80.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 5 10 11 10 21 58.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 5 2 2 25 27 79.41 

รวม 294 18 37 67 172 239 81.29 
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ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม
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2.3 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.3.1 นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสมและยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง     

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 61 - 16 16 29 45 73.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 57 - 14 22 21 43 75.44 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 80 - 15 30 35 65 81.25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 26 - 3 3 20 23 88.46 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 - 5 12 19 31 86.11 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 - 12 15 7 22 64.71 

รวม 294 - 65 98 131 229 78.29 
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นักเรียนมีส่วนรว่มและสนบัสนุนในกจิกรรมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำและวนัส ำคัญ อื่น ๆ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม
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ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม
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2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
2.4.1 นักเรียนมีสุขภำพ ร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับสำรเสพติดและ 

แก้ปัญหำโดยไม่ใช้ควำมรุนแรง 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน เกณฑ ์
ดีขึ้นไป ร้อยละ ผอม ค่อนข้ำงผอม สมส่วน เริ่มอ้วน อ้วน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 61 21 18 21 1 - 43 70.49 
มัธยมศึกษาปทีี่ 2 62 23 15 22 1 1 47 75.81 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 80 30 15 34 1 - 65 81.25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 29 10 4 15 - - 25 86.21 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 31 10 8 13 - - 23 74.19 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 28 9 6 10 1 2 22 78.57 

รวม 294 104 66 121 4 3 225 77.75 
 

 

2.4.2 นักเรียนมีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ สังคม และสติปัญญำเหมำะสมกับช่วงวัย 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน เกณฑ์ดี

ขึ้นไป ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมำก ดีเยี่ยม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 61 5 10 15 8 23 46 75.41 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 57 6 10 4 15 22 41 71.91 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 80 15 9 6 20 30 56 70.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 26 - 2 8 10 6 24 92.31 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 36 5 6 10 5 10 25 69.44 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 - 12 7 10 5 22 64.70 

รวม 294 16 49 69 68 96 214 73.97 
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นักเรียนมีสุขภำพ ร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับสำรเสพติดและแกปั้ญหำ
โดยไม่ใช้ควำมรุนแรง

ผอม ค่อนข้ำงผอม สมส่วน เร่ิมอ้วน อ้วน
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2.3 ข้อมูล/เอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุน 
โรงเรียนมีข้อมูล/เอกสำรและหลักฐำนเชิงประจักษ์โดยได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูคณิตศำสตร์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ 
ด้ำนค ำนวณ (Numeracy)  สูก่ำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โครงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ โครงกำรกีฬำภำยในพัฒนำสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ 
ให้ห่ำงไกลยำเสพติด โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำ และ
วัฒนธรรม โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพ โครงกำรพัฒนำระบบงำนแนะแนว โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณด้วยโครงงำนคุณธรรม โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
และคิดอย่ำงเป็นระบบ และโครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์จำกโรงเรียนสู่ครอบครัว โครงกำรส่งเสริม 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โครงกำรพัฒนำคุณภำพกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โครงกำรลดเวลำเรียน  
เพ่ิมเวลำรู้ (Moderate Class More Knowledge) โครงกำรอบรมคุณธรรรมจริยธรรมนักเรียน “เด็กดีมีคุณธรรม 
น ำธรรมำภิบำล ต้ำนทุจริต” โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำและควำมเป็นไทย โครงกำรพัฒนำ
ทักษะชีวิต โครงกำรส่งเสริมนักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นหรือด้อยโอกำส/กิจกรรมเรียนดีประพฤติดีมีทุนให้ 
โครงกำรจิตอำสำท ำควำมดีด้วยหัวใจ (5 ส ) โครงกำรปลูกฝังค่ำนิยมอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย และโครงกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำยเพ่ือสุขภำพ 

3. จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ มีน้ ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีสมรรถภำพ

ทำงกำยตำมเกณฑ์  ปลอดจำกสิ่งเสพติด เห็นคุณค่ำของตัวเอง มีควำมม่ันใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี  กีฬำและนันทนำกำรในระดับประเทศเป็นจ ำนวนมำก   
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นักเรียนมีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ สังคม และสติปัญญำเหมำะสมกบัช่วงวัย

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเย่ียม
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2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด   สำมำรถ 
สร้ำงนวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณธรรม  มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะอำชีพกำรแปรรูปอำหำร  

4. จุดควรพัฒนา 
 1. ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
 2.  ยกระดับ ผลกำรทดสอบระดับชำติให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
 3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ  เพ่ิมเติม 
 4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนน ำควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และคอมพิวเตอร์ ไปสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม เพิ่มเติม   

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. พัฒนำให้นักเรียนมีทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณเป็นไปตำมเกณฑ์ 
ที่โรงเรียนก ำหนดในแต่ระดับชั้น  

2. พัฒนำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล   

3. พัฒนำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและกำรท ำงำนเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4. พัฒนำให้จัดมีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงนวัตกรรมและน ำนวัตกรรมไปใช้และมีกำรเผยแพร่ 
5. พัฒนำให้นักเรียน มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำตนเอง 

และสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม  
6. พัฒนำให้นักเรียน มีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำกพ้ืนฐำนเดิมในด้ำนควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ ทักษะ กระบวนกำรต่ำง ๆ  
7. พัฒนำให้นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติ มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนในกำรจัดกำร

เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
8. พัฒนำให้นักเรียนมีค่ำนิยมและจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำม

เป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญำไทย     
9. พัฒนำให้นักเรียน มีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์ และสังคม แสดงออกอย่ำงเหมำะสมใน

แต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
    ตนเอง 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1. มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

      โรงเรียนหนองแวงวิทยำได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสยัทัศน์และพันธกิจ  
ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ บริบทของ
ผู้เรียนและสถำนศึกษำ รวมถึงควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีกำร
ก ำหนดให้สอดคล้องและเป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏิรูป ตำมแผนกำรศึกษำชำติ 
โดยมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน
ร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน  

2. มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1. ผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น ำ บริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำบรรลุเป้ำหมำย 
   ตำมวิสัยทัศน ์ปรัชญำและจุดเน้นที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร ส่งเสริม 
   และสนับสนุนกิจกรรมและให้บริกำรแก่ชุมชนจนเป็นที่ยอมรับจำก 
   ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
2. โรงเรียนสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพ่ือฝึกทักษะ 
   กำรคิดวิเครำะห์ ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรปลูกจิตส ำนึกเป็นพลเมืองดี  
   ของสังคม มีจิตอำสำ สำมำรถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขโดยตั้งอยู่บน  
   พ้ืนฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรม มีควำมกระตือรือร้น 
    และสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีควำมประพฤติตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะกำรอ่ำน ฟัง ดู เขียน และกำรสืบค้นข้อมูล  
    ในระดับด ีส่งผลให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลที่ตนเองต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว  
4. โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยเพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถ 
    ของนักเรียน มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ระหว่ำงกลุ่มสำระฯ  
5. โรงเรียนมีกำรสนับสนุนในกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรทั้งภำยใน 
    และภำยนอกโรงเรียน  
6. งำนแนะแนวมีกำรสนับสนุนควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรศึกษำ   
    ต่อ ทั้งกำรแนะแนวด้วยครู เอกสำรเผยแพร่เกี่ยวกับอำชีพ ต่ำง ๆ และกำร  
    เชิญวิทยำกรมำแนะแนวอำชีพ  
7. ครูร้อยละ 90 มีกำรประเมินนักเรียนด้วยเครื่องมือที่หลำกหลำย  

4. พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 

1. ครูร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ  
   ของวิชำชีพ  
2. ครูร้อยละ 90 มีกำรพัฒนำนวัตกรรมและจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  
   เป็นส ำคัญโดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมควำม  
   เป็นเลิศทำงวิชำกำร  
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3. ครูมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรอบรมคูปองครู คิดเป็น  
   ร้อยละ 80 ของครูทั้งหมด และน ำเสนอผลของกำรอบรมนั้นมำพัฒนำ  
   ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน
บุคลากร 

การเข้าร่วม
พัฒนาตนเอง 

ร้อยละ 

1 ภำษำไทย 2 2 100 
2 คณิตศำสตร ์ 3 3 100 
3 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 6 5 83.33 
4 สังคมศึกษำ ศำสนำ ฯ 3 3 100 
5 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 - - 
6 ศิลปะ 1 1 100 
7 กำรงำนอำชีพ 2 1 50 
8 ต่ำงประเทศ 3 3 100 

 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี 

      โรงเรียนมีโครงกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม (S.B.M.) จัดกิจกรรม
พัฒนำอำคำรสถำนที่ กิจกรรมพัฒนำห้องสมุด กิจกรรมพัฒนำงำนรักษำ 
ควำมปลอดภัย กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ จัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
และมีควำมปลอดภัย  

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้อยู่ในระดับ
คุณภาพ ด ี

1. โรงเรียนมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก ำหนดชัดเจน สอดคล้อง  
   กับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรชุมชน นโยบำยรัฐบำล และ  
   แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
2. มีระบบบริหำรกำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ชัดเจน  
   มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
   โดยควำมร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  
3. มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทุกคนให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
   ตรงตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ  
4. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  
   อย่ำงมีคุณภำพและมีควำมปลอดภัย  
5. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริกำรจัดกำร 
    และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะกับสภำพของสถำนศึกษำ  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภำพควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง ได้แก่  

โครงกำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำร โครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2561-2565 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรงำนวิชำกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในศตวรรษ ที่ 21 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมยั่งยืน โครงกำร 
รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ประเทศไทย 4.0 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพ 
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นักเรียนด้ำนศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีนักเรียน โครงกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ โครงกำรพัฒนำ
ครูสู่ครูมืออำชีพเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนฝ่ำยแผนงำน 
และงบประมำณ และโครงกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ใช้เทคนิคกำรประชุมที่หลำกหลำยวิธี เช่น กำร

ประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง กำรประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำหมำยที่ชัดเจน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้อง 
กับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
ให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
คุณภำพ มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
และโรงเรียนไดใ้ช้กระบวนวิจัยในกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  

4. จุดที่ควรพัฒนา 
1. โรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติกำรที่เป็นห้องเรียนที่มีคุณภำพ เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำร   

เรียนรู้  
2. โรงเรียนควรมีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพควำมสำมำรถในตัวผู้เรียนให้มำกข้ึน 
3. โรงเรียนควรจัดระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศท่ีทันสมัยและพร้อมใช้งำนตลอด 
4. เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีควำมเข้มแข็ง  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ และกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
6. ควรจัดกิจกรรมระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนให้ต่อเนื่อง เพ่ือประชำสัมพันธ์โรงเรียนให้ชุมชนได้ทรำบผล

กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
7. โรงเรียนควรก ำหนดแนวทำงกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ (PLC) ให้เป็นรูปธรรม โดยเน้นให้ครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เครือข่ำยภำยนอกสถำนศึกษำ 

5. แผนงาน แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำรพัฒนำบุคลำกร 

ในด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำน โดยจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผน และกำรนิเทศก ำกับ ติดตำมโดยใช้กระบวนกำร PLC 

2. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำรเรียนรู้ Education 4.0 
3. กำรพัฒนำสถำนศึกษำโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมมำภิบำล เช่น กำรจัดสภำพแวดล้อม 

ให้เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  
4. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยกำรก ำหนดโครงกำร/

กิจกรรม พัฒนำห้องปฏิบัติกำรและแหล่งเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
5. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนหนองแวงวิทยำส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดย 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ งำนหลักสูตร มีกำรประชุมปฏิบัติกำร ปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอน
เน้นกำรปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรคิด ปฏิบัติจริงเพ่ือน ำไปสู่กำรเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและ
คงทนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบพร้อมน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน รวมทั้ง ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน ำผลที่ได้มำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง 
ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้เด็กรักกำรเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำข้อมูลมำร่วมพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้และสอนตำมแผน ครูผลิต
นวัตกรรม แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก ำหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกำรคิด เช่น จัดกำร
เรียนรู้ด้วยโครงงำน ครูมีกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้นักเรียนจัดป้ำยนิเทศ และบรรยำกำศตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งภำยใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญำท้องถิ่น มีกำรประเมิน
คุณภำพและประสิทธิภำพของสื่อกำรสอนที่ใช้ครูทุกคนท ำงำนวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนละ 1 เรื่อง 

 2.2 ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
     จำกกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือพัฒนำให้ครูกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งผลให้ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ 3 อยู่ในระดับดี ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

1. ครูทุกคนมีวิจัยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
   บุคคล อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 เรื่อง 
2. ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก  
   (Active Learning) 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 

1. ครูร้อยละ 95 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
   ของผู้เรียนสูงขึ้น 
2. งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยี จัดท ำระบบโครงข่ำยติดตั้งอุปกรณ์ 
    ทั้งระบบสำยและไร้สำยเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสำมำรถเข้ำใช้ระบบ   
    เครือข่ำยในกำรจัดกำรเรียนรู้และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน  

3. มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับ  
ดเีลิศ 

    ครูผู้สอนเน้นกำรจัดกิจกรรที่มีกำรปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สำมำรถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข มีกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีกำร
นิเทศติดตำมกำรเรียนกำรสอนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และจำกฝ่ำยบริหำร 
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อย่ำงต่อเนื่อง  
4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่
ในระดับ ดีเลิศ 

1. ครูทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
   ของผู้เรียน 
2. ครูทุกคนสำมำรถออกข้อสอบครอบคลุมตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด 
3. มีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
    - โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น มีวิชำ 
   เลือกเสรีและกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ที่หลำกหลำย ตรงกับควำม 
   ต้องกำรของผู้เรียน ครูมีกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกกำรคิด  
   กำรปฏิบัติจริง มีวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย รวมทั้งให้นักเรียน 
   มีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
4. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  
   และมีประสิทธิภำพ  
    - ครูผู้สอนมีกำรจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิด กำรปฏิบัติจริง  
   ให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง นักเรียน  
   มีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู ้
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

1. ครูร้อยละ 100 ได้รับกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำด้ำนกำรเรียน 
    กำรสอนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. มีกำรมีประชุมภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรสอนและแก้ปัญหำ 
   ในชั้นเรียน 
3. มีกำรอบรมคูปองครูตำมควำมสนใจ เพ่ือเน้นกำรแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนตำมสภำพ  
   จริง 

 
2.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภำพควำมส ำเร็จด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง ได้แก่ 

โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โครงกำร 
พัฒนำศักยภำพของครูด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ โครงกำรห้องเรียนคุณภำพ โครงกำรพัฒนำ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโครงกำรกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 

3. จุดเด่น 
1. ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำร

ฝึกทักษะกำรคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย มีกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ 
 2. ครูมีข้อสอบที่ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 

3. ครูได้รับกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบที่หลำกหลำย 
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4. จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และกำรให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน ำไปใช้พัฒนำตนเอง 
2. ให้ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ ครอบคลุมตำมตัวชี้วัด และประเมินผลด้วยวิธีกำร 

ที่หลำกหลำย 
3. ควรมีกำรวำงแผนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องในกำรเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น และเพ่ิมคะแนน  

O –NET ให้สูงขึ้นมำกกว่ำคะแนนค่ำเฉลี่ยของระดับประเทศทุกรำยวิชำ 

5. แผนงาน แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ประเทศไทย 4.0 
2. กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู โดยเฉพำะกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3. กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 
4. กำรส่งเสริมให้ครูได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัย เพ่ือพัฒนำสื่อในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำถือเป็นข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญที่สถำนศึกษำจะต้องน ำไปวิเครำะห์ 

สังเครำะห์เพ่ือสรุปน ำไปสู่กำรเชื่อมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส ำเร็จกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำน 
ศึกษำ (3-5 ปี) และน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนั้น จำกผลกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำสำมำรถสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนำของแต่ละมำตรฐำน พร้อมทั้ง
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคตและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
จำกผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร งำนกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ประสบควำมส ำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน ดังนี้ มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน ผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับดี  มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร โดยสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญ 
กับทุกฝ่ำยเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
เป็นอย่ำงดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจในระบบบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับดเีลิศ มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ สรุปผล
กำรประเมินคุณภำพภำยในทุกด้ำนของสถำนศึกษำอยู่ในระดับดีเลิศ 

สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยเพ่ือกำรแกป้ัญหำและตำมควำมต้องกำร 
ของผู้เรียนให้มีกำรพัฒนำตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นตำมควำม
ต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น สนองจุดเน้นของสถำนศึกษำและนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ซึ่งผลกำร
ประเมินคุณภำพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียนและกำรสื่อสำร มีควำม 
สำมำรถในกำรคิดค ำนวณ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่ำนิยมท่ีด ีในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีผลกำรประเมิน อยู่ในระดับดีเลิศ สถำนศึกษำมีกำร
วำงแผนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ใช้ผลกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ แนวทำงในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน และปรับปรุงแก้ไขให้มีกำร
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้ำนกำรจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ มีผลกำรประเมิน อยู่ในระดับดีเลิศ ครูมีกำร
มีกำรวิเครำะห์ ออกแบบและจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละคน มีกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มำใช้ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับผู้เรียนและมีกำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริง เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึก
ปฏิบัติกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับทุกฝ่ำยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนำ
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพ นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน มีควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและมีกำร
รำยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำร 

เรียนรู้ 
 2. กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะ กำรศึกษำต่อและอำชีพ 

3. พัฒนำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 
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4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ตนเอง ก ำหนดเนื้อหำสำระ กิจกรรม สอดคล้อง 
กับควำมถนัดเป็นรำยบุคคล 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรวิจัย 
6. กำรพัฒนำครูสู่ครูมืออำชีพ กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนมำกข้ึน 
7. กำรจัดสภำพแวดล้อมและสังคมท่ีดีแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
8. ส่งเสริมกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง 
9. กำรให้ควำมรู้ครู ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

 10. สนับสนุนให้ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้มำกขึ้น 
 11. ประชุมผู้ปกครอง ภำคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้สะท้อนผลและเพ่ิมระดับควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. กำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษ ที ่21 
2. สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอกับควำมต้องกำร ได้แก่ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  

โปรแกรมกำรสอนส ำเร็จรูป 
3. กำรสร้ำงข้อสอบที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของกำรประเมิน O-NET และ PISA 
4. กำรจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตำมสำขำวิชำที่โรงเรียนขำดแคลนมีควำมต้องกำรและจ ำเป็น 
5. ควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองและชุมชน ในกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
6. ต้องกำรงบประมำณในกำรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำมำกกว่ำนี้ 
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สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  
กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำร
คิดค ำนวณ 

- โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน   
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
- โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร 
  เรียนรู้ของครูคณิตศำสตร์เพ่ือพัฒนำ   
  ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ  
  (Numeracy) สู่กำรยกระดับ 
  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
- โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกลุ่ม  
  สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  

- รำยงำนผลตำมโครงกำรพัฒนำ   
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชำ  
  ภำษำไทย 3 ปีย้อนหลัง 
- ผลกำรทดสอบ PISA 
- บันทึกรักกำรอ่ำน 
- รำยงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพ 
  ผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ภำษำต่ำงประเทศ 
- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ 
  ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียนและ 
  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  
  3 ปีย้อนหลัง 
- รำยงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพ 
  ผู้เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  คณิตศำสตร์ 
- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำร 
  เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  คณิตศำสตร์ 3 ปีย้อนหลัง 

2. มีควำมสำมำรถในกำร 
คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น  
และแก้ปัญหำ 

- โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ 
  ในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
  และคิดอย่ำงเป็นระบบ 
- กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงำน 

- หลักสูตรสถำนศึกษำ 
- รำยงำนผลกำรเรียนรำยวิชำ IS   
  ม.2 และ ม.5  
- ผลงำนรำยวิชำ IS 
- โครงงำนโรงเรียนคุณธรรม 
- โครงงำนอำชีพ ม.4 

3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 
 

- โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้  
  (Moderate Class More   
  Knowledge) 
- โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี 
  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- ผลงำนนักเรียนกิจกรรมลดเวลำ 
  เรียนเพ่ิมเวลำรู้ 
- ผลงำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 
- นวัตกรรมของครู/นักเรียน 

4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

- โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี 
  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
- กิจกรรมส่งเสริมให้สถำนศึกษำ 

- มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
- มีระบบอินเทอร์เน็ตส ำหรับ  
  นักเรียนไว้ในกำรเรียนรู้ 
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  เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ - ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
/ ผลกำรทดสอบระดับชำติ 

- โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
  สู่ประเทศไทย 4.0 
- โครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน 
  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

- หลักสูตรสถำนศึกษำ 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  ชั้น ม.1-6 
- ผล O-Net ม.3 และ ม.6 

6. มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน  
และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
 

- Shopping Course ระดับชั้น ม.1-3 
 

- หลักสูตรสถำนศึกษำ 
- ปพ.1 รำยงำนผลกำรเรียน 
- ผลงำนนักเรียน/รูปภำพ 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. กำรมีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนด   

- โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะ 
  ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

- โครงงำนโรงเรียนคุณธรรม 
- เอกสำรระบบดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน 
- บันทึกกำรท ำควำมดีของนักเรียน 

2. ควำมภูมิใจในท้องถิ่น 
และควำมเป็นไทย 

- กิจกรรมส่งเสริมวันส ำคัญ 
  ทำงพระพุทธศำสนำและรัฐพิธี 
- โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต 

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
  โครงกำร/กิจกรรม 
- ภำพถำ่ยกิจกรรมกำรร่วม 
  ในวันส ำคัญต่ำงๆ 

3. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

- โครงกำรพัฒนำระบบงำนแนะแนว 
- โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม   
  พัฒนำผู้เรียน/รำยงำนผล 
  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- โครงกำรสภำนักเรียนส่งเสริม 
  ธรรมำภิบำล 

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
  โครงกำร/กิจกรรม 
- ภำพถ่ำยกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

4. สุขภำวะทำงร่ำงกำย  
และจิตสังคม 
 
  

- โครงกำรส่งเสริมสุขภำพกำยใจ 
- โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้กลุ่ม 
  สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
- โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ   
  นักเรียน 

- แบบบันทึกน้ ำหนัก/ส่วนสูง 
  ของนักเรียน 
- แบบบันทึกเอกสำรงำนระบบ 
  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
  โครงกำร/กิจกรรม 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

- โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร 
  เรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำร 
  เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  โดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำ 
  ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำม 
  ยั่งยืน 
- โครงกำรพัฒนำแผนปฏิบัติ 
  กำร 
- โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำ 
  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
  ประจ ำปี พ.ศ. 2561-2565   

- แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด 
  กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
- แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
- รำยงำนกำรวิเครำะห์ SWOT 
- หลักสูตร 
- หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

2. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
ของสถำนศึกษำ 
  

- โครงกำรระบบประกันคุณภำพ 
  ภำยในสถำนศึกษำ 
- โครงกำรวันส ำคัญทำง 
  พุทธศำสนำและรัฐพิธี 

- รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพ 
- ข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน 
- มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 
- รำยงำนโครงกำร/กิจกรรม 

3. ด ำเนินงำนพัฒนำงำนวิชำกำร 
ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

- โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 
  สถำนศึกษำเพ่ือยกระดับ 
  คุณภำพกำรศึกษำสู่ประเทศ 
  ไทย 4.0 

- หลักสูตรสถำนศึกษำ 
- หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- กำรสำรกำรวัดและประเมินผล 

4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม 
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  

- โครงกำรพัฒนำครูสู่ครูมือ    
  อำชีพเพ่ือยกระดับคุณภำพ 
  กำรศึกษำในศตวรรษ ที่ 21 

- บันทึกกำรไปรำชกำร 
- รำยงำนกำรอบรม /ประชุม /  
  สัมมนำ/ศึกษำดูงำน 
- SAR / ID Plan 

5. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร 
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

- โครงกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำ 
  เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรจิตอำสำท ำควำมดี 
  ด้วยหัวใจ (5 ส ) 
- โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- มีห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ เช่น  
  ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 5 ส 
- รำยงำนผลกำรตรวจควำมสะอำด 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
  โครงกำรต่ำง ๆ  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 
และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

- โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ 
  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร 
  สื่อสำร 

- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
- ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในกิจกรรม 
  กำรเรียนกำรสอน 
- วำรสำร เว็บไซต์ของโรงเรียน 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร
คิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำร 
  จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
  ส ำคัญ 
- โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี   
  ทักษะในกำรค้นคว้ำและคิด 
  อย่ำงเป็นระบบ/กิจกรรม   
  เรียนรู้ด้วยโครงงำน 

- หลักสูตรสถำนศึกษำ 
- หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- วิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- โครงงำน ผลงำนนักเรียน 
 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 

- โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำร 
  จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
  ส ำคัญ 
- โครงกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำ 
  เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้/ 
- โครงกำรปรับปรุงสภำพ  
  แวดล้อมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 

- แบบบันทึกกำรใช้สื่อ นวัตกรรม  
  เทคโนโลย ี
- แบบบันทึกกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร 
  คอมพิวเตอร์ 
- ห้องเรียนคุณภำพ 

3. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
เชิงบวก 
 
 

- โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำร  
  จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
  ส ำคัญ 
 

- เอกสำรระบบดูแลช่วยเหลือ  
  นักเรียน 
- กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- เอกสำรกำรวัดและประเมินผล 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำ 
พัฒนำผู้เรียน 

- โครงกำรพัฒนำศักยภำพของ 
  ครูด้ำนกำรวัดและประเมินผล 
  กำรจัดกำรเรียนรู้ 

- แบบประเมินด้ำนกำรเรียน 
- แบบวัดและประเมินผล 
- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
- เอกสำรกำรติดตำมนักเรียน 
- คู่มือกำรด ำเนินงำนวัดและ 
  ประเมินผล 

5. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำ 
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ที่เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ 
 

- โครงกำรนิเทศภำยใน - รำยงำนผลกำรนิเทศภำยใน  
  และกำรตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยาเรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยา 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

........................................................................................................................................... ...................................... 
 
 โดยที่มีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 
นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสองที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทย 
และกำรศึกษำไทยในอนำคต นโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง  
ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 
โรงเรียนหนองแวงวิทยำ และปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำกกำรมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนในชุมชนให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรประเมินคุณภำพภำยในและ
รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  

 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนหนองแวงวิทยำมีคุณภำพและมำตรฐำน  
จึงก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้  

  ประกำศ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

ลงชื่อ                                                                                                                                                                                                                  

                                              
           ( นำงวิรำวัลย์  ชัยทวีกุล ) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองแวงวิทยำ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับ
คุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ  
1.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย อยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ 60)  
        ขึ้นไป 

ร้อยละ 62 

1.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ อยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ 60)  
        ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 

1.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในสำระคณิตศำสตร์ อยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ 60) ขึ้นไป       ร้อยละ 60 
1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
1.2.1 นักเรียนมีชิ้นงำน ผลงำน จำกกำรท ำโครงงำนและสำมำรถอธิบำยหลักกำร แนวคิดขั้นตอน     
        กำรท ำงำน ปัญหำ และอุปสรรคกำรท ำงำนได้ 

ร้อยละ 62 

1.2.2 นักเรียนมีชิ้นงำนจำกกำรศึกษำวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ อย่ำงน้อย 1 ชิ้น ต่อปีกำรศึกษำ   ร้อยละ 65 
1.3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
1.3.1 นักเรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมเก่ียวกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้ อยู่ในระดับ 2  
        (ร้อยละ 60) ขึ้นไป 

ร้อยละ 65 

1.4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.4.1 นักเรียนสำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรผลิตชิ้นงำนและใช้ในกำรน ำเสนอได้ 
        อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 70 

1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก  
        (วิทยำศำสตร์,คณิตศำสตร์,ภำษำไทย,สังคมศึกษำฯ,ภำษำอังกฤษ) มีค่ำเฉลี่ยรวมระดับ 2  
        (ร้อยละ 60) ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 

1.5.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เสริมสร้ำง 
        ศักยภำพผู้เรียน (สุขศึกษำและพลศึกษำ,ศิลปะ,กำรงำนอำชีพ) มีค่ำเฉลี่ยรวมระดับ 3  
        (ร้อยละ 70) ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 

1.5.3 นักเรียนมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มีค่ำเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม 
        สำระกำรเรียนรู้สูงกว่ำที่ผ่ำนมำ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3 

1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.6.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนต่องำนอำชีพ อย่ำงน้อย 1 อย่ำง 
        ต่อภำคเรียน 

ร้อยละ 85 
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1.6.2 นักเรียนสำมำรถศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 80 
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด        
2.1.1 นักเรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่ำนเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 65 
2.1.2 นักเรียนมีวินัยตำมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม ร้อยละ 62 
2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.2.1 นักเรียนมีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำและวันส ำคัญ อื่น ๆ           ร้อยละ 82 
2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.3.1 นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสมและยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง ร้อยละ 83 
2.4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
2.4.1 นักเรียนมีสุขภำพ ร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับสำรเสพติดและแก้ปัญหำโดย 
        ไม่ใช้ควำมรุนแรง 

รอ้ยละ 70 

2.4.2 นักเรียนมีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ สังคม และสติปัญญำเหมำะสมกับช่วงวัย ร้อยละ 70 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับ
คุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.1.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้ำหมำยที่ชัดเจน มีกลยุทธ์และกระบวนกำรน ำกลยุทธ์สู่กำร 
       ปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทสถำนศึกษำและนโยบำยหน่วยงำนต้นสังกัด     

ร้อยละ 90 

2.1.2 โรงเรียนมีนโยบำยให้คุณครูทุกคนน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กิจกรรม 
       กำรเรียนกำรสอน  

ร้อยละ 90 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.2.1 โรงเรียนน ำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
        ในระดับดีขึ้นไป    

ร้อยละ 90 

2.2.2 โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน/ สังคมอย่ำง 
       ต่อเนื่องและชัดเจนในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
2.3.1 โรงเรียนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงหลำกหลำยที่มุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       และพัฒนำศักยภำพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ     
2.4.1 โรงเรียนมีกำรสนับสนุนครูและบุคลำกรทุกคนให้ได้รับกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน 
       ที่สอดคล้องกับหน้ำที่ที่ปฏิบัติ อย่ำงน้อย 40 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 

ร้อยละ 85 

2.4.2 โรงเรียนส่งเสริมให้มีชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
       ในระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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2.5.1 โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอ มีแหล่งสืบค้นข้อมูล 
        อย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของโรงเรียน และเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

ร้อยละ 70 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้  
2.6.1 โรงเรียนมีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนอย่ำงเหมำะสมและใช้ประโยชน์ 
        เต็มศักยภำพ 

ร้อยละ 72 

 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
(ระดับ

คุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.1.1 ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่วิเครำะห์ผู้เรียนและแก้ปัญหำผู้เรียน 
        โดยใช้กระบวนกำรวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐำน (Research and Innovation Based) 

ร้อยละ 85 

3.1.2 ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำน      
        กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  

ร้อยละ 80 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำและใช้สื่อกำรสอน สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศและแหล่ง 
        เรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

3.2.2 ครูมีกำรจัดห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภำพ โดยเน้นควำมเหมำะสมตำมบริบท 
        ของสถำนศึกษำ  

ร้อยละ 80 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.3.1 ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  ร้อยละ 85 
3.3.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรด ำเนินงำนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         ร้อยละ 80 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.4.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีแผนกำรวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
       ตวัชี้วัดของหลักสูตรและระบบปฏิรูปกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21       

ร้อยละ 80 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.5.1 ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรนิเทศ ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตำมประเมินผลกำร    
       จัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนรู้ อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 80 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งโรงเรียนหนองแวงวิทยา  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองแวงวิทยา 

ที่   229 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

…………………………………………………………………………………..…………………….. 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ 

กำรศึกษำ มำตรำ 47 ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภำพภำยใน และระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง มำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัด 
และสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วน 
หนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ
หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 หมวด 2 กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ที่ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ อันส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชน  
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก โรงเรียน
หนองแวงวิทยำ จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ำยค ำสั่งนี้เป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือท ำกำร
ประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 

1. นำยภิญโญ  ทองเหลำ   ผู้อ ำนวยกำร       ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร      รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยไพบูรย์  เกตวงษำ   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมกำร 
4. นำยปิ่นทอง  วงศ์วำส   กรรมกำรสถำนศึกษำ           กรรมกำร     
5. นำงรุ่งทิพย์  หำญมนตรี  หัวหน้ำงำนประกันฯ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก แก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 

1. นำงสำวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกนษิฐำ  สุชัยสิทธิ์    ครู   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวรัตนำพร  สมบูรณ์   ครู   กรรมกำร 
4. นำยฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์   ครู   กรรมกำร 
5. นำงรุ่งทิพย์  หำญมนตรี   ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ประชุม วำงแผนด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล  เอกสำร  หลักฐำน  ร่องรอย  ผลงำนครู ผลงำนนักเรียน ผล
กำรด ำเนินงำน  ปัญหำ/อุปสรรค  จุดเด่น  จุดพัฒนำ  แนวทำงแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี
กำรศึกษำ 2562  และประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกำรเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของ
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โรงเรียนรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือที่หลำกหลำยใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยในของโรงเรียนตำมตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จในมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนที่รับผิดชอบ / สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในฯที่ประเมินได้  
เพ่ือเตรียมรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัดต่อไป   
3. คณะกรรมการการก ากับติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. นำงกนิษฐำ  สุชัยสิทธิ์     ควบคุมดูแลมำตรฐำนที่   1 
2. นำงสำวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์    ควบคุมดูแลมำตรฐำนที่   2  
3. นำงรุ่งทิพย์  หำญมนตรี     ควบคุมดูแลมำตรฐำนที่   3 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วำงแผนก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน 
2. ก ำกับ ติดตำม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

สถำนศึกษำ 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพฯจำกตัวแทนในคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในโรงเรียน และท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ทบทวน รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
4. ให้โรงเรียนจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำร

กำรศึกษำท่ีประกอบด้วย 8 ประกำรคือ 
1) กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
3) จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
4) กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
5) จัดให้กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
6) จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
7) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
8) จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
5. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ของสถำนศึกษำ 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 

1. นำงรุ่งทิพย์  หำญมนตรี หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนฯ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงนิรดำ  รักดีบุญยืน  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ  กรรมกำร 
4. นำงสำวนพวรรณ  เถำยะบุตร หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  กรรมกำร 
5. นำงสำวเพลงไพลิน  สินธนันชัย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร 
6. นำยคมกฤษ  จันทร์ตื้อ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ  กรรมกำร 
7. นำยคณิตษรณ์  เหง้ำน้อย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   กรรมกำร 
8. นำงมยุรัตน์  ธิสำเวทย์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  กรรมกำร 
9. นำงสุรินทร์  อุดชุมนำรี  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 1. รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศจำกกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  
ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ครอบคลุม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
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 2. ออกแบบกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศท่ีรวบรวมไว้ในแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 3. วิเครำะห์และแปลผลเพ่ือกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ น ำเสนอคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และรำยงำนและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 4. น ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ (สช.) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
เพ่ือรับรองผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด ำเนินกำรประเมิน ตรวจสอบตำมรูปแบบกำรประเมิน ให้ได้ข้อมูล 
ครบถ้วน ถูกต้องตำมสภำพควำมเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 1 เล่ม ภำยในวันที่ 30 เมษำยน  
2563 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดควำมเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตำมทิศทำงและวัตถุประสงค์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
สู่มำตรฐำนกำรศึกษำต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 

                  
                 ( นำยภิญโญ  ทองเหลำ ) 
                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองแวงวิทยำ   
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ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตำมท่ีมีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
พ.ศ. 2559 และประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 ที่ก ำหนดให้
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนผล และน ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำไปใช้ประโยชนในกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำนั้น 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โรงเรียนหนองแวงวิทยำ จึงประกำศแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ดังนี้ 

1. นำงวิรำวัลย์  ชัยทวีกุล   ผู้อ ำนวยกำร      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยไพบูรย์  เกตวงษำ   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมกำร 
4. นำยปิ่นทอง  วงศ์วำส   กรรมกำรสถำนศึกษำ          กรรมกำร     

          5. นำงรุ่งทิพย์  หำญมนตรี  หัวหน้ำงำนประกันฯ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  มีหน้ำที่   

1. ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำท้ังระดับบุคคลและระดับสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียน 
ละ 1 ครั้ง  และจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

2. ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกำศ ณ วันที่  17 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562                           

                                                               
                                                                   ( นำงวิรำวัลย์  ชัยทวีกุล )   
                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองแวงวิทยำ    
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ภาคผนวก ค 
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ ์
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ผลงานนักเรียน 
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เด็กชำยคฑำวุฒิ  สีสอน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง 
ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3   งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ ครั้งที่ 69 

ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

เด็กชำยอนุพงศ์  ภูครองทุ่ง ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง 
ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3   งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ ครั้งที่ 69 

ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 
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นำงสำวอรุโณทัย  เสนำนุช  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้อง 
เพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4- ม.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ ครั้งที่ 69 

ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 
 

ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 
 
 

เด็กหญิงธัญสินี นำสูต  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำรแปรรูปอำหำร 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 

ณ  จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12-14 ธันวำคม 2562 
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เด็กหญิงกนกวรรณ  นำมวิจิตร  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำรแปรรูปอำหำร 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 

ณ  จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12-14 ธันวำคม 2562 
 

นำงสำวณิศวรำ  ชัยบุญมำ  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำรแปรรูปอำหำร 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 

ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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นำงสำวสุดำวัลย์  จันทร์ชำ  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำรแปรรูปอำหำร 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 

ณ  จังหวัดศรีสะเกษวันที่ 12-14 ธันวำคม 2562 
 

นำงสำวปฏิพร  วงษำคร  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำรแปรรูปอำหำร 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 

ณ  จังหวัดศรีสะเกษวันที่ 12-14 ธันวำคม 2562 
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นำงสำวณัฏยำ  สุพร ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม กำรแข่งขันวำภำพระบำยสี ระดับ 
ชั้น ม.4-ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 
 

นำงสำวกฤติยำ โพธิ์ทัน  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำรแปรรูปอำหำร 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562  

ณ  จังหวัดศรีสะเกษวันที่ 12-14 ธันวำคม 2562 

60 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Self-Assessment Report : SAR โรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวคชำภรณ์ อภัยศรี  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์ 
ระดับชั้น ม.4 –ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 

ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

นำงสำวสุดำรัตน์  สุพร ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์ 
ระดับชั้น ม.4 –ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 

ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 
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นำงสำวณัฐชยำ  ทองไสย์  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 โรงเรียนขนำดเล็กกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประกวด Best Practice “บริษัทสร้ำงกำรดี” โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  วันที่ 5 สิงหำคม 2562 
ณ อำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ 

นำงสำวอำรียำ จงเจือกลำง  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 โรงเรียนขนำดเล็กกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประกวด Best Practice “บริษัทสร้ำงกำรดี” โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  วันที่ 5 สิงหำคม 2562 
ณ อำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ 
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นำงสำวณัฐฐินันท์  จันทร์สุนีย์  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 โรงเรียนขนำดเล็กกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประกวด Best Practice “บริษัทสร้ำงกำรดี” โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  วันที่ 5 สิงหำคม 2562 
ณ อำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ 

63 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Self-Assessment Report : SAR โรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงกนิษฐำ  สุชัยสิทธิ์  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรประกวดแปรรูป
อำหำร ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ  2562   

ณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

นำงกนิษฐำ  สุชัยสิทธิ์  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม กำรประกวดแปรรูป
อำหำร ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ  2562   

ณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 
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นำงกนิษฐำ  สุชัยสิทธิ์  ได้รับรำงวัล  “ครูดีในดวงใจ” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   

ออกให้ ณ วันที่ 16 มกรำคม 2563  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงกนิษฐำ  สุชัยสิทธิ์  ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยในโครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมแลกเป้ำ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ 2561  งำนวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยำ สพม.เขต 23 โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน   
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นำงกนิษฐำ  สุชัยสิทธิ์  เป็นครูดีในดวงใจ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี 2563   

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกรำคม 2563  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 23 

นำงกองเพชร จันทรพิทักษ์  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้อง
เพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 – ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 

ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

66 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Self-Assessment Report : SAR โรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นำงสำวปำณิสรำ  จันทร์สุข  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมกำรแข่งขัน 

กำรตัดต่อภำพยนตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ  ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

นำยฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรแข่งขัน
เครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับชำติ  ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 
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นำงมยุรัตน์  ธิสำเวทย์  ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผุ้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำดีเด่นเนื่องในงำนวันครู  
ครั้งที่  64 ประจ ำปี 2563  ให้ไว้ วันที่ 16 มกรำคม 2563 

นำงมยุรัตน์  ธิสำเวทย์ ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรแข่งขันเครื่องบิน
พลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชำติ   

ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 ธันวำคม 2562 

 

นำงมยุรัตน์  ธิสำเวทย์  ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยในโครงกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมแลกเป้ำ สพฐ. 
ปีงบประมำณ 2561  งำนวิจัย เรื่องกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยำ สพม.

เขต 23 โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน  ให้ไว้วันที่ 30 กันยำยน 2562 
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ครูยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำร
แปรรูปอำหำร ระดับชั้น ม.4-ม.6  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ  

จังหวัดศรีสะเกษ  วันที่ 12-14 ธันวำคม 2562 

ครูยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม  กำรประกวดกำร
แปรรูปอำหำร ระดับชั้น ม.1-ม.3  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ณ  

จังหวัดศรีสะเกษ  วันที่ 12-14 ธันวำคม 2562 
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ครูยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 โรงเรียนขนำดเล็กกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด Best Practice “บริษัทสร้ำงกำรดี” โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  วันที่ 5 สิงหำคม 2562   

ณ อำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนธำตุนำยรำยณ์วิทยำ 
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 ผลงานของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยภิญโญ  ทองเหลำ  ได้รับพิจำรณำให้ได้รับรำงวัลดีเด่น  ภำวะผู้น ำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่คุณภำพผู้เรียน  

นำยภิญโญ  ทองเหลำ  เป็นวิทยำกรพี่เลี้ยง  หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รุ่นที่ 3/2562 

ระหว่ำงวันที่ 30 มิถุนำยน – 7 กรกฎำคม 2562 
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Self-Assessment Report : SAR โรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยภิญโญ  ทองเหลำ เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีได้รับรำงวัลผลงำนหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี 2562  
“ระดับประเทศ”  รำงวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง EIAR ระบบกำรเสริมสร้ำงศักยภำพศตวรรษท่ี 21 

ในกำรจัดกำรเรียนรู้ สู่คุณภำพผู้เรียน   
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ภาคผนวก ง 
ส าเนาเอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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Self-Assessment Report : SAR โรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีการศึกษา 2562 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนหนองแวงวิทยา 

ที่   240 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------------------ 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545,  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 จึงระบุให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภำพภำยใน คือ กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (SAR) เพ่ือให้
สถำนศึกษำมีข้อมูลในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในปีถัดไป และ
น ำเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด ต่อสำธรณชน และเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ดังนั้น  
ทำงโรงเรียนหนองแวงวิทยำจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (SAR) ปีกำรศึกษำ 2562  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1  นำยภิญโญ  ทองเหลำ  ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
1.2  นำงสำวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 
1.3  นำงกนิษฐำ  สุชัยสิทธิ์  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรแผนและนโยบำย กรรมกำร 
1.4  นำงสำวรัตนำพร  สมบูรณ์  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร 
1.5  นำยฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป   กรรมกำร 
1.6  จ่ำสิบตรีนครินทร์  นิ่มมำ  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  กรรมกำร 
1.7  นำงรุ่งทิพย์  หำญมนตรี  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.8  นำงสำวบำรมี  ศรีผูย  คร ู            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 

หน้าที ่ สนับสนุน  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
2.1 นำงสำวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนฯ ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงมยุรัตน์  ธิสำเวทย์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำงนิรดำ  รักดีบุญยืน  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ  กรรมกำร 
2.4 นำงสำวนพวรรณ  เถำยะบุตร  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  กรรมกำร 
2.5 นำงสำวเพลงไพลิน  สินธนันชัย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร 
2.6 นำยคมกฤษ  จันทร์ตื้อ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ  กรรมกำร 
2.7 นำยคณิตษรณ์  เหง้ำน้อย  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   กรรมกำร 
2.8 นำงรุ่งทิพย์  หำญมนตรี  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.9 นำงสุรินทร์  อุดชุมนำรี  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำฯ 
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Self-Assessment Report : SAR โรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีการศึกษา 2562 

 

หน้าที ่
1. รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศจำกกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ครอบคลุม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 2. ออกแบบกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศท่ีรวบรวมไว้ในแต่ละมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 3. วิเครำะห์และแปลผลเพ่ือกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ น ำเสนอคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และรำยงำนและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 

4. น ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ (สช.) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
เพ่ือรับรองผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

ให้ข้ำรำชกำรครูที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำง
รำชกำร 

  สั่ง  ณ  วันที่  6  เดือนธันวำคม  พ.ศ. 2562 

                                                           
                 ( นำยภิญโญ  ทองเหลำ ) 
                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองแวงวิทยำ   
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